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Informasjonshefte 2020. Dette heftet er laget til skolens ansatte. 

 
VELKOMMEN TIL GRØTAVÆR LEIRSKOLE! 

 
 
 

Grøtavær leirskole er tilsluttet og anbefalt av Norsk Leirskoleforening. Leirskole er 

en del av den norske grunnskolen. Grøtavær ligger på Grytøya rett nord av 

Harstad. Leirskolen er kommunal og undervisningen ved leirskolen drives av fire 

kommuneansatte leirskolelærere med godkjent lærerutdannelse. Vertskapet til 

leirskolen er et privat foretak, Grøtavær Brygge as. Grøtavær Brygge as har ansvar 

for kost og losji. Grøtavær leirskole har ansvar for det pedagogiske opplegget. 

Grøtavær leirskole har som mål å øke elevenes selvstendighet, ansvarlighet og 

sosiale tilpasningsevne, samt gi et godt pedagogisk undervisningstilbud i det 

store klasserommet. Vi legger til rette for å bli kjent med kystkultur, fjellet, 

fjæra, bålet og ikke minst seg selv. Målet vårt er at alle elever skal føle 

mestring på flere arenaer i løpet av uka.  

I 2020 skal deres skole ha en elevgruppe på leirskole. Takk for at dere valgte 

Grøtavær leirskole! Vi skal gjøre vårt beste for at deres elever skal få sosialt- og 

faglig-læringsutbytte av vårt skoletilbud. Overordnede stikkord i vår pedagogiske 

tenking er; danning, mestring, inkludering og samarbeid. 

Sammen med personalet fra hjemmeskolen strekker vi oss langt for å gi elevene ei 

opplevelsesrik, lærerik og trivelig uke. 
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Forlegning 

Vi har 14 elevsoverom med eget bad, spisesal, stort "flerbruksrom" m/scene og bordtennisbord, 
spillerom, tørkerom, badstue, dusjanlegg og oppholdsrom til de voksne. Blårommet som er de 
voksne sitt rom er utstyrt med TV med rik tilgang på kanaler, wifi og kaffe/te. Til de 
medfølgende voksne har vi to soverom tilgjengelig i hovedbygningen i nærhet av elevene. I tillegg 
har vi syv overnattingsrom i den gamle offisersboligen 70 meter bak leirskolen. Tilreisende ledere 
får utlevert sengetøy og håndduk på ledermøtet ved ankomst. På ledermøtet avtaler vi 
romfordelingen til de voksne. Vi tilstreber å gi tilreisende ledere enkeltrom. 
 
Elevene fordeles på de 14 elevrommene. Vi fordeler elevene i gutte- og jenterom. Hovedregel er 
at Grøtavær leirskole fordeler elevene på rom. Normalt har vi mellom 6 og 4 elever pr soverom. 
Hvordan romsammensettingen blir er avhengig av hvor mange elever vi har fra ulike skoler og 
eventuelle spesielle ønsker fra kontaktlærere. Vi har god erfaring med å blande elever fra ulike 
skoler på rommene. Elevene får da øvelse i å samarbeide med ukjente og de blir bedre kjent med 
elever fra andre skoler. Så langt det er mulig fordeler vi elevene med minst en fra samme skole og 
noen fra andre skoler. Elevene kommer alltid på rom med minst en fra egen skole. Hvis dere har 
spesielle ønsker i forhold til romfordeling på enkeltelever, tar vi alltid hensyn til det. Spesielle 
ønsker bør ha en god grunn. Får vi for mange spesielle ønsker i forhold til romfordeling kan det 
være en utfordring å få det til å gå opp. 
Ved ankomst tar vi skolens lærere inn på kontoret for en siste gjennomgang av romfordelingen 
før vi offentliggjør romfordelingen. Ovenfor elevene er det naturlig at det er vi ved Grøtavær 
leirskole som styrer romfordelingen. 
 

Informasjon dere må sende til oss 
Hjemmeskolen må sende navnelister seinest mandag uken før oppholdet. Elever med 
utenlandske navn merkes i forhold til om det er gutt- eller jente-navn. I samme slengen 
informerer dere oss om: 

• Spesielle hensyn i forhold til romfordeling.  

• Tilpasning i forhold til mat, enten det gjelder allergi, intoleranse, livssyn eller annet.  

• Elever som trenger særskilt tilpasning i forhold til skoledagene. 

• Refusjonsgaranti (Skjema er bakerst i dette heftet).  

• Antall voksne som kommer med klassen 
 
Kontaktinformasjon finner dere på vår hjemmeside og bakerst i dette heftet.  

 
Bemanning ved Grøtavær leirskole 
Det pedagogiske personalet ved Grøtavær leirskole har godkjent pedagogisk utdanning og er 
tilsatt i Harstad kommune. På dagtid er det minst tre leirskolelærere som leder all aktivitet. 
Tirsdag og torsdag har vi fire leirskolelærere på jobb. Grøtavær leirskole er en av veldig få 
leirskoler som er døgnbemannet. Det betyr at det hele uka er minst en leirskolelærer tilgjengelig. 
Vi kan støtte tilreisende lærere i forbindelse med utfordringer som kan dukke opp i løpet av uka, 
også på kveldstid. Torsdag ettermiddag har vi to leirskolelærer som overnatter. Leirskolelærerne 
leder all undervisning og aktivitet. Tilreisende ledere trenger ikke å forberede noen aktivitet, men 
må regne med å ha støtte funksjoner i aktivitetene.    
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Tilbudet ved Grøtavær leirskole 
 
Skoletid 
Elevene vekkes av leirskolelærer kl 07.00. Vi definerer tiden fra elevene vekkes og fram til middag 
som skoletid. I denne tiden må elevene følge det undervisningsopplegg som tilbys. Unntaket er 
torsdag som er skoledag fra vekking til legging. 
 

 
 

Eksempel på skoleaktivitet 
• Bli-kjent-tur 

• Fisking med jukse og havfiskestang 

• Arbeide med fisk (bløgge, sløye, studere) 

• Roing /padling/ ro-orientering 

• Fjellturer/marketurer 

• Spennende vandring i rullesteinsfjære 

• Overnatting i lavvo 

• Villmarkstrening 

• Taubru 

• Kulturhistorie 

• Nattorientering (Høstsesongen) 

• Natursti 

• SOFA (Ulike samarbeidsøvelser Samarbeid, Organisering, Ferdighet, Action).  

• Undervisning om bekledning, organisering i lavvo og å gjøre opp ild 

• Navigasjon kart, kompass, GPS 

• Geografi/historie 
 
Vi rekker ikke alle nevnte aktivitetene på ei uke. Vær, føre og evt innspill fra dere vil avgjøre 
hvilke av disse aktivitetene vi tilbyr. Grøtavær leirskole er ansvarlige for aktivitetene og vil ha siste 
ordet med hensyn til hvilke undervisningsopplegg som blir den uka din skole kommer. 
 

Fritidsaktivitet 
Grøtavær leirskole er som nevnt en døgnbemannet leirskole. En av fordelene med dette er at vi 
kan tilby aktiviteter også på kveldstid. Fritidsaktivitetene er, hvis ikke annet er avtalt, ett frivillig 
tilbud til elevene. Hvor mange fritidsaktiviteter vi tilbyr avtales mellom oss på leirskolen og dere 
som tilreisende ledere. Vi har utstyr og planer for en rekke fritidsaktiviteter, gjennomføringen av 
disse er avhengig av at tilreisende ledere melder seg til å lede en del av aktivitetene. Avtaler om 
dette gjøres på stedet. I listen under er det nevnt mange eksempler på fritidsaktiviteter, det er lite 
sannsynlig at vi rekker over alle i løpet av uka. I samarbeid med tilreisende ledere velger vi ett 
knippe av aktiviteter og avtaler hvordan vi voksne fordeler oss på de ulike aktivitetene. 
Leirskolelæreren med kveldsvakt koordinere dette og leder som hovedregel aktiviteten i 
klatretårnet. Fritidsaktiviteter er som oftest ett tilbud vi gir mandag og tirsdag kveld. Onsdag er 
det underholdningskveld som beskrives litt seinere i dette skrivet. Torsdag er som nevnt verdens 
lengste skoledag med skole fra morgen til sein kveld. 
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Eksempel på fritidsaktivitet 
• Klatring 

• Skyting med luftgevær 

• Fisking med stang fra brygge (elever som velger dette må ha medbrakt fiskeutstyr). 

• Fotballbinge 

• Badstu 

• Spillerom 

• Utflukt til Burøya. Bading, kano, kajakk, robåt, volleyball 

• Bordtennis turnering 

• Bunkers og kaldkrig vandring. Her er mange spor etter den kalde krigen. 

• Volleyball 

• Vandring i leirskoens nærområde.  

• Sykkeltur 
 

Kveldsaktivitet onsdag 
Onsdag har vi tradisjon for å ha underholdningskveld. Elevene begynner å bli kjente med 
hverandre og underholdningskvelden kan være en fin sosial arena.  
Dette foregår som oftest i Bringevollstua som er ett stort lokale med scene. 
Underholdningskvelden kan bli en trivelig aften, spesielt hvis klassene har gjort litt forberedelse 
før de kommer. 
 
Vi oppfordrer deres klasse til å forberede noen innslag. Det kan være quiz, sang, sketsj, leker eller 
dans. Vi har lydanlegg som kan kobles med mini-jack mot f.eks en telefon eller musikkspiller.  
 

Dagsplan 
Tidspunktene i denne dagsplanen er utgangspunktet. Det kan bli avtalt små justeringer på stedet. 
Torsdag og fredag har litt annet oppsett. Se dagsplan på vår hjemmeside for mer detaljerte 
dagsplaner.  

 
07.00   Vekking 
07.30   Frokost og informasjon 
08.30   Fellesoppgaver. Rydding av rom m.m. 
09.00   Inspeksjon av rommene.  
09.30   1. økt med leirskoleaktiviteter og flaggheis 
ca.12.00  Lunsj (matpakke - ute) 
12.30   2. økt med leirskoleaktiviteter 
15.30   Middag og informasjon. Premier til beste rom deles ut. 
16.00-17.00  "Ro-time". Stille i leiren! Gjelder spesielt i forlegningsavdelingen. 
17.00   Kiosk (mandag og onsdag). Påmelding til kveldsaktiviteter 
18.00   Aktiviteter/fritid. En del frivillige organiserte aktiviteter. 
20.30   Kveldsmat 
21.00   Flagghal 
21.40   Rydding 
22.00   Til rommene 
22.30   Roen senker seg over leiren! 
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Dagsplanene dag for dag 
På hjemmesiden til Grøtavær leirskole ligger det som nevnt eksempler på dagsplaner. Disse er 
veiledende. Da vi driver uteskole, må vi tilpasse i forhold til sesong, vær og føre. Det betyr at hva 
som blir aktiviteten den enkelte dag ikke blir bestemt i detalj før vi vet vær og føre. Som 
hovedregel vil mandagsplanen bli fulgt med bli-kjent tur. Tirsdag og onsdag vil omfatte en hav-
dag og en ferd til Skarsteinnes. Torsdag har vi verdens lengste skoledag og driver skole fra 
morgen til kveld. Hvis været tillater det, overnatter vi natt til fredag i Lavvo på Burøya.  
 

Tilpasning til elever med særskiltebehov 
Vi har mye erfaring i forhold til å tilpasse for enkeltelever som trenger det. Hvis tilpasningen 
krever ekstra innsatts fra ledere, må denne ressursen komme fra hjemmeskolen. Sammen med 
tilreisende ledere finner vi best mulig tilpasningsløsninger for den enkelte elev. Alle er 
velkommen til Grøtavær! 
Bygningen Grøtavær leirskole disponerer er oppført i 1964 og har ikke universell utforming. Vi 
har ett eget rom som egner seg for rullestolbrukere og vi har en rampe som gjør at 
rullestolbrukere kommer seg inn i bygningen. Ut over det har vi stor vilje til å finne løsninger 
som er mest mulig inkluderende for denne kategori elever.    

 
Tidspunkter. 
Vi driver leirskole om våren: 18. mars - 20. juni, og om høsten: 16. august - 30. 
november. Vanlig ankomst tid til leirskolen er mandag mellom kl 09.00 og 11.35. Første felles 
møtepunkt er i matsalen mandag kl 12. 
Leirskoleuka begynner ved ankomst mandag og avsluttes på fredag kl.11.00 Dere kan også 
komme på søndag, men da er det ingen aktivitet på leirskolen og dere må betale ekstra for kvelds, 
overnatting og frokost. De som kommer med rutebuss, ankommer kl 11.35.  
 

 
Praktiske ting 
 
Bestilling 
Det kan være lurt å bestille leirskoleplass i god tid. Mange skoler bestiller allerede i første klasse 
eller har fast avtale ved Grøtavær leirskole. Noen skoler ordner det slik at de kommer sammen 
med andre skoler der en vet at elevene begynner i lag på ungdomsskolen. 

 
Bestilling av plass kan gjøres over telefon eller epost. Ved bestilling oppgis antall elever i klassen, 
når en ønsker oppholdet, klassens kontaktperson (lærer eller klassekontakt) og den personen på 
skolen som holder orden på alle deres leirskolebestillinger. Det kan være lurt at all 
leirskolebestilling utføres av en person på den enkelte skole. De fleste skoler har bestillinger for 
flere år framover og da er det lurt at en har oversikt over alle. Når deres skole er ført inn i våre 
bookinglister sender vi bekreftelse på bestillingen. Oversikt over telefonnumre og adresser finner 
du bakerst i infoheftet. 
 
Betaling 
Kommunene mottar gjennom rammeoverføringen penger til både reise, opphold og opplæring 
for elevene på leirskole.  
Mange leirskoler, også Grøtavær, har tidligere oppgitt prisen utelukkende på oppholdet. Dette 
endrer vi nå. Dette gjør at dere som bruker Grøtavær leirskole bare får en regning fra oss. Denne 
dekker både opphold og opplæring (refusjonsordningen). 
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Merk at hvis dere sammenligner priser mellom ulike leirskoler må dere vite prisen på alle tre 
utgiftspostene; reise, opphold og opplæring. Bemanningen på leirskolen kan også ha noe å si i 
forhold til hvor mange lærere som må reise med. 
 
Prisen pr elev for ei leirskoleuke ved Grøtavær leirskole i 2020 er:  
 

Opplæring (refusjonsordningen) 
Dette beløpet går til Harstad kommune og 
dekker lønn og andre skolerelaterte utgifter 

950 

Opphold 
Dette beløpet går til Grøtavær Brygge as og 
dekker utstyr, kost og losji. 
Harstad kommune betaler dette til Grøtavær 
Brygge.  
 

2600 

Total kostnad uten reise pr elev 3550 

 
 
En tilreisende leder går gratis pr 15 elev. Det betyr hvis dere kommer med 1 elev går 1 voksen 
gratis, kommer dere med 16 elever går 2 voksne gratis osv. 
 
Voksne utover dette betaler 650 kr pr døgn. 
 
Oppholdet betales samlet på etterskudd til Harstad kommune v/Grøtavær leirskole. Vi sender 
regningen til deres hjemkommune. 
 
 

Lommepenger 

Ved Grøtavær leirskole er det en kiosk. Den er åpen mandag og onsdag. Leirskolen synes at 
klassen bør ha en felles holdning til lommepenger, men størrelsen på beløp bør 
klasselærer/foreldre avgjøre. Kiosken er åpen mandag og onsdag (prisene her ligger på nivå med 
bensinstasjonene). I tillegg til kioskvarer selges t-skjorte med Grøtavær leirskole logo. T-skjorten 
koster 120 kr. 
 
Når elevene kommer har vi utstyrt de tre bordtennisbordene med bordtennisballer. Disse blir 
etter hvert skadet og ødelagt. Elever som ønsker å spille bordtennis må da kjøpe en 
bordtennisball. Prisen for bordtennisball er 5 kr. Uskadet bordtennisball kan leveres tilbake og 
eleven får tilbake sine 5 kr. 

 
 
Skolebesøk 
Klassen kan få besøk av en leirskolelærer før oppholdet om dere ønsker det. Ønskelig for 
leirskolen å gjennomføre dette i hovedsak i januar og februar. Vi kan ikke garantere skolebesøk, 
men forsøker å få det til. Lurt å ta kontakt i god tid for å avtale tidspunkt.    

 

 
Mobiltelefon 
Grøtavær leirskole er mobilfri sone. Unntak kan gjøres for enkeltelever som har særskilte 
grunner.  
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Reise 
Skolene som besøker Grøtavær leirskole har selv ansvaret for å planlegge og bestille 
reisen til leirskolen. Prisen på oppholdet inkluderer ikke reisekostnader. 
Det tar ca. 50 minutter å reise fra Harstad sentrum til Grøtavær leirskole. Harstad 
har anløp av sørgående og nordgående hurtigruten hver morgen. 
Harstad har gode hurtigbåtforbindelser med Tromsø og Finnsnes. 
Fra Lofoten og Vesterålen er den beste reisemåten hurtigruten eller buss. 
 
Fra Harstad til Grøtavær må man reise med buss/bil til Stornes - (20min.) 
Fra Stornes til Bjørnerå med ferge - (10-15min.) 
Buss/bil fra Bjørnerå til Grøtavær - (20min.). Bussen kjører helt fram til leirskolen. 
 
https://www.tromskortet.no/reiseplanlegger/category245.html 

  
Det er lurt å ta kontakt med buss- og/eller båtselskap i god tid før oppholdet og ordne 
med fellesbilletter, rabatter, rekvisisjoner og hva det enn måtte være. 

 
 
Fordeling av ansvar 
Arbeidsavtalen som gjelder er SGS1010. 
 
Klasselærere/tilreisende ledere har i hovedsak ansvar for at elevene gjør de oppgaver som er 
pålagt dem utenom skoletid, å få elevene til rommene om kvelden, få ro i leiren og for eventuelle 
hendelser om natta. Problematikk rundt hjemlengsel eller at noen blir syke i løpet av uka er 
formelt sett tilreisende ledere sitt ansvar å følge opp. Vi som jobber ved Grøtavær leirskole 
involverer oss gjerne i slike saker og forsøker å hjelpe medfølgende ledere både i forhold til 
samtaler med elevene og beslutninger som må fattes. 
 
Ved ankomst søndag har klasselærere/tilreisende ledere ansvaret fra ankomst og frem til mandag 
kl. 11.00. 
 
Avreisedagen har klasselærere/tilreisende ledere ansvaret fra klokken 11.00. 
Klasselærere/tilreisende ledere har ikke ansvar for noen deler av undervisningen, 
men vi ved leirskolen forventer aktive og engasjerte deltagere. 
 

 
Foto 
Grøtavær leirskole har ett samarbeid med Foto Norden. Vi har flere kameraer og legger til rette 
for at leirskoleuka kan dokumenteres med bilder. Hvis lærere og andre tilreisende ledere tar bilder 
får vi ofte en rik bildedokumentasjon av uka. I samarbeid samler vi alle bildene på en datamaskin. 
Disse gjøres tilgjengelige for lærerne via en link på e-post. Hvis ikke annet er avtalt sender vi 
bildene til Foto Norden. Foto Norden tilbyr foresatte å kjøpe ei bildebok fra leirskoleuka.  
 
Fra tid til annen legger vi ut leirskole bilder på Grøtavær leirskole sin facebook-side (FB). Vi 
legger aldri ut bilder på FB uten at dette er klarert med tilreisende ledere. Vi stiller krav til bildene 
vi legger ut. Det kan være gruppebilder eller bilder av en aktivitet. Aldri en elev som hovedmotiv i 
bildet. Oppfordrer lærere til å være oppdatert på om noen av deres elever har reservert seg i 
forhold til foto.  

 

https://www.tromskortet.no/reiseplanlegger/category245.html
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Forberedelser 

 
Hva trenger vi av utstyr og klær? 
Dette temaet er viktig å snakke om på forhånd. Det er lurt at hjemmeskolen prioriterer tid til en 
grundig gjennomgang sammen med elevene. Hvis man kler seg riktig, er det helt unødvendig å 
fryse i vårt milde kystklima. Fint hvis dere leser informasjonsheftet for elever, foresatte og skolen 
sammen i klassen. 
 
Hvis dere har enkeltelever som har mangler i forbindelse med utstyr/bekledning er det lurt å 
først oppfordre til at de kan undersøke om de har noen de kan låne av. Hvis det er vanskelig å 
finne løsninger kan dere ta kontakt med oss. Vi har ett rimelig godt lager av klær fra topp til tå. 
 
Hva skal vi ha med oss og hvorfor? Hva slags vær kan vi få? Er utstyret i orden? Kan vi bruke 
det? Om noen mangler noe, kan de få låne det av andre? 
Bruk utstyrslista! 
Hva med en dagstur før leirskoleoppholdet for å prøve ut om klær og utstyr holder mål? 

 
Vi anbefaler på det sterkeste at elevene merker utstyret sitt. 
 
Ved å merke klær og utstyr reduseres sjansen for at elevene kommer hjem med mindre 
utstyr/klær enn de kom med betydelig. 
 
For mer informasjon om temaet og utstyrsliste se informasjonsheftet for elever, foresatte og 
skole. 
 
 

Andre forberedelser 
Klasselærer bør i god tid før oppholdet bruke tid på forberedelser til leirskoleuka.  
Et godt forarbeid skaper motivasjon og gir grunnlag for en vellykket uke. Leirskolen er en del av 
grunnskolen og det stilles samme krav til innsats som ellers i skoleåret. Elevene må spesielt 
forberedes på at stort sett alle aktivitetene drives utendørs uansett værforhold. 
 
Som tidligere nevnt kan en av leirskolelærerne komme på besøk til klassen  
(Størst sannsynlighet for at vi får dette til i januar/februar). Dere kan da spørre om alt dere måtte 
lure på i forbindelse med leirskoleoppholdet. Det er viktig at vi får beskjed i god tid hvis klassen 
ønsker besøk. 
 
Tips til forarbeid:  
Les informasjonshefte for elev, foresatte og skole sammen med klassen. 
Se på kart. Hvor ligger Grøtavær? 
Reiserute, geografi, natur og kultur. 
Se på hjemmesiden vår. Her er bilder og annen info. 
Hvordan oppfører man seg når man er en gjest og møter nye folk? 
Ta stilling til hvor mye lommepenger det er greit å ha med. Lommepengene brukes i kiosk og til 
bordtennisballer. Mange skoler velger at elevene har med 200 kr. I kiosken kan det betales med 
kort eller kontanter. Voksne kan også betale med vipps. 
 
 
Forberede underholdning til underholdningskvelden.  
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KLASSELISTE / BESTILLINGSLISTE: 
 
SKOLE: OPPHOLD UKE:__________ 
 
ADRESSE: ____________________________________TELEFON:__________________ 
 
KLASSELÆRER:____________________________ 
 
KLASSE:_____________ ANTALL ELEVER:________ ANTALL VOKSNE: 
 
 
 

Jenter Gutter 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Klasselista må være oss i hende senest mandag i uka før oppholdet.  
Allergi, intoleranse, andre hensyn og helst som vedlegg (Word dokument og merk gjerne om det 
er gutt/jente) på epost: leirskolen@harstad.kommune.no 
 
Eventuelle merknader: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Sted/dato: Klasselærer: Rektor: 
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Adresser og telefonnumre: 
 
Grøtavær leirskole 
9423 Grøtavær 
 
 
 
Avdelingsleder Grøtavær leirskole: 
 
Dag Erik Eriksen 
90515059 
Epost: leirskolen@harstad.kommune.no  

  dag.eriksen@oppvekst.harstad.kommune.no 

Henvendelser om booking og spørsmål som gjelder leirskole gjøres til 
avdelingsleder. 
 
 
 
Grøtavær leirskole er en avdeling i Stangnes skole. 
 
Rektor: 
 
Martin Berg 
41333500 
Epost: martin.berg@oppvekst.harstad.kommune.no 
 
 
 
Grøtavær Brygge as: 
Grøtavær brygge er vertskapet til Grøtavær leirskole. Grøtavær brygge har i 
hovedsak ansvar for kost og losji i løpet av leirskoleuka. Henvendelser som gjelder 
bestilling av andre arrangementer enn leirskole i skoleregi må gjøres til Grøtavær 
brygge as. Grøtavær brygge as kan tilby konferanse, bespisning, båtutleie m.m. 
 
Daglig leder: 
 
Noralf Leitring 
Tlf. 48048240 
E-post: brygga@grotavaer.no  
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REFUSJONSGARANTI 

FOR LEIRSKOLEOPPHOLD! 
 
(NB!  Skal sendes tilbake til Grøtavær leirskole, 
 sammen med bestillings-/klasseliste)  
     
 
 
 
 
 Til:______________________________________kommune(leirskolekommunen)   

  
 
Kopi:_____________________________________  leirskole        
 
 
 
I forbindelse med at klasse_____   ved ___________________  skole bestiller   
 leirskoleopphold på Grøtavær leirskole i perioden   __/__    20__ ,   
bekreftes det herved at undervisningskostnader til dette leirskoleoppholdet   
blir refundert i samsvar med gjeldende forskrifter.    
 
 
 
 
 
 
     

_____________________________ , den ___/___  20__ 
    
 

_______________________________________________ 
(Etatsansvarlig) 

 
 

Grøtavær leirskole 
9423 Grøtavær 
 
 
 
 


