RAMSALT UKE- ukene 40 – 44
Mandag
Klokken

Alle samlet

→ 1500

Ankomst og innkvartering. Vester og regntøy deles ut.

1500 - 1545

Orientering alle elever samlet - v/vertskap og leirskolelærer

1545 - 1730

Aktiviteter på brygga. Elever, leirskolelærere og
klasselærere.

1800

Middag - første fellesmåltid på leirskolen

1900 - 1930

Lærermøte: Medfølgende lærere, leirskolelærer og vertskap

2000 - 2130

Forarbeid til turer og båtbruk v/ leirskolelærer - alle

Frokost 0745 - 0900, matpakke midt på dagen, middag 1800
Kl. 0915 Elevene gjør seg klare til undervisning
Undervisning 0930 - ca. 1700 hver dag.
Rydding av rommene etter frokost, kjøkkentjeneste ved måltidene.
Spill, robåter og kanoer i fritiden.
Etter at det er mørkt er det kun lov å bruke båt i følge med en lærer som tar ansvar for
sikkerheten. Båter brukes da bare i den opplyste delen av kanalen, - fra brua til der robåtene er
fortøyd.
Det skal være nattero mellom klokken 2230 og 0700.

Tirsdag
Klokken
0930

Gruppe 1
Geologi/navigasj.

1215

Jomfruland

1400 - 500
1500 -1630
2100
2145

Gruppe 2
Kragerø by

Gruppe 3
Fiske
Hele

Økologi og båtvett dagen
Robåter og kanoer
Elevkveld
Klassesamling *

Frokost 0745 - 0900, matpakke midt på dagen, middag 1800
Kl. 0915 Elevene gjør seg klare til undervisning
Undervisning 0930 - ca. 1700 hver dag.
Rydding av rommene etter frokost, kjøkkentjeneste ved måltidene.
Spill, robåter og kanoer i fritiden.
Etter at det er mørkt er det kun lov å bruke båt i følge med en lærer som tar ansvar for
sikkerheten. Båter brukes da bare i den opplyste delen av kanalen, - fra brua til der robåtene er
fortøyd.

Det skal være nattero mellom klokken 2230 og 0700.

Onsdag
Klokken
0930

Gruppe 1
Kragerø By

1215

Gruppe 2
Fiske

Gruppe 3
Geologi/navigasj.

Hele

Jomfruland

1400 - 1500

Økologi og båtvett dagen

1500 – 1630

Robåter og kanoer

2145

Klassesamling *

Frokost 0745 - 0900, matpakke midt på dagen, middag 1800
Kl. 0915 Elevene gjør seg klare til undervisning
Undervisning 0930 - ca. 1700 hver dag.
Rydding av rommene etter frokost, kjøkkentjeneste ved måltidene.
Spill, robåter og kanoer i fritiden.
Etter at det er mørkt er det kun lov å bruke båt i følge med en lærer som tar ansvar for
sikkerheten. Båter brukes da bare i den opplyste delen av kanalen, - fra brua til der robåtene er
fortøyd.

Det skal være nattero mellom klokken 2230 og 0700.

Torsdag
Klokken

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

0930

Fiske

Geologi/navigasj.

Kragerø By

1215

hele

Jomfruland

1400 – 1500

dagen

Økologi og
båtvett

1500 - 1630

Robåter og kanoer

1900

Oppsummering v/vertskap og leirskolelærer.

2000 - 2045

Mulighet til å lære mer om krabber, reker og kanskje
hummer. Rensing og smaking.

2145

Klassesamling *

Klassesamling : Klassens kveldsmøte/dags-oppsummering med klasselærer.

Frokost 0745 - 0900, matpakke midt på dagen, middag 1800
Kl. 0915 Elevene gjør seg klare til undervisning
Undervisning 0930 - ca. 1700 hver dag. Torsdag ekstra økt etter middag.
Rydding av rommene etter frokost, kjøkkentjeneste ved måltidene.
Spill, robåter og kanoer i fritiden.
Etter at det er mørkt er det kun lov å bruke båt i følge med en lærer som tar ansvar for
sikkerheten. Båter brukes da bare i den opplyste delen av kanalen, - fra brua til der robåtene er
fortøyd.

Det skal være nattero mellom klokken 2230 og 0700.

Fredag
Klokken
0830 - 1000

Pakking, rengjøring og avreise

Frokost 0745 - 0900,

Vel hjem.

