NÅR KLASSEN SKAL PÅ LEIRSKOLE
Staten har innbakt i befolknings;lskuddet ;l kommunene (rammeoverføringene) ca 120 millioner
kroner (2012). Det ;lsvarer 2.000 kr per elev når årskullet er 60.000 elever. Det er ikke øremerket og
skal ikke søkes om, men kommunen har fåM pengene over statsbudsjeMet hvert år, for å s;mulere ;l
at alle grunnskoleelever skal få minst eM leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Det er en nasjonal
målseOng. I ;llegg kan kommuner/skoler som sender elever på leirskole søke på øremerket ;lskudd
;l lønn for leirskolelærer.
Leirskole skal legges i et annet miljø enn elevenes hjemmemiljø, og en uke borte fra foreldre, men
under pedagogisk ;lreMelagte og trygge forhold er spesielt verdifull i forhold ;l klassemiljø og
klasseledelse, integrering og mobbing.

Det er tverrpoli;sk enighet om at leirskole er et godt og vik;g ;ltak fordi ;lbudet imøtekommer ﬂere
områder i læreplanen på en særlig god måte:
LEIRSKOLE
•

En annerledes uke, en uke med mange seire

•

Fysisk ak;vitet, prak;sk læring, mestring, trivsel og glede

•

Motvirker mobbing, styrker klassesamholdet, elever og lærere blir kjent på en ny måte

•

Hjemmefra uten foreldre, men i trygge omgivelser. Her får elevene stå på egne ben, følge
regler, ta hensyn og vise ansvar

•

Sosial trening, integrering, bo og leve sammen over ﬂere døgn, forholde seg ;l nye voksne og
andre elever

•

Samvær uten pc, mobil. Det menneskelige seMes i fokus, mens det materialis;ske tones ned

•

Opplevelser som barna husker og som seMer varige spor

•

Er en vik;g del av grunnskolen

•

Gir kvaliteter og holdninger som elevene møter gjennom leirskolens egenart

•

Et minisamfunn som uYordrer og bevisstgjør betydningen av verdier vi ønsker å bygge
samfunnet på

•

Naturforståelse, friluZsliv og miljøkunnskap

Leirskole skaper mo;vasjon, bedrer klassemiljøet og fremmer læring på bred front.
Leirskole er vik;gere enn noen gang med dagens fysisk inak;ve ”skjermbarn”, miljøuYordringer,
fordommer og ﬂerkulturell utvikling.

