
 
 
Skileirskole til Røldal for klasse 1STA, 1STB, 1STC og 1IFA 
 
I mange år har vi på Strand vgs reist på skileirskole på vg1. Dette har vært svært fine turer, der vi 
bygger klassemiljø, utvikler gode relasjoner mellom elever og mellom lærere og elever, samt gir 
elevene erfaring i friluftsliv, fjellvett og skiaktiviteter. Alle aktivitetene er knyttet til 
kompetansemål i kroppsøving (stud.spes.) og aktivitetsfagene på idrettsfag, samt læreplanens 
overordnede del. 
 
Turen går i år i uke 12 til Røldal, mandag 21. mars til torsdag 24.mars. 
 
Dette er i utgangspunktet en obligatorisk skoletur. Dersom det skulle være gode grunner til at 
deres elev ikke skal være med på turen, enten det er av helsemessige eller andre årsaker, ber vi 
dere foresatte om å ta kontakt med kontaktlæreren (se kontaktinformasjon nedenfor). De elevene 
som evt. ikke er med på turen, vil da få faglig opplegg på skolen denne uka. 
 
Turen vil langt på vei være kostnadsfri for elevene, men i tråd med gratisprinsippet blir det en 
egenandel på mat på kr 300, noe som dekker deler av matutgiftene. Det resterende dekker skolen, 
samt at elevene selv sørger for å planlegge og kjøpe inn frokost og lunsj alle dager. I tillegg kan 
det komme utgifter til evt. leie av utstyr. Betaling vil bli organisert etter vinterferien, i uke 10. 
 
Mandag 21/3 blir det avreise fra Vågen på Jørpeland kl. 07:45. Bussen kjører rundt Førland. På 
skolen møter elevene kl. 08:15. Etter innlasting av utstyr blir det avreise ca kl. 08:40. Elever fra 
Årdal møter på Gea. Elever fra Hjelmeland/Fister/Randøy møter på kaien på Hjelmeland senest 
kl. 09.30. Finnøyelever blir hentet på kaien, men fint om de har tatt utstyr med på skolen fredag 
før avreise. Torsdag 24/3 returnerer vi til skolen ca. kl. 20:00. 
 
Dette er et arrangement i skolens regi der skolens ordensregler gjelder. Det er selvsagt 
alkoholforbud. Vi har diskuterer reglene med elevene på forhånd og regner ikke med problemer. 
Dersom det mot formodning skulle bli grove brudd på reglene, kan det komme på tale å sende 
eleven hjem for egen regning. 
 
Lærerne som blir med er: Lars Horve (1STA - 97656216), Siri Sangnæs (1STB - 97505900), Ole 
Jakob Lekvam (1STC - 924 64 822), Øyvind Mikal Ur (1IFA - 93400535), Elin Friestad 
(92494151), Øyvind Svensen (91302733) og Asle Furumo (97657773). 
 
Vi bor på Hordatun hotell og elevene blir som hovedregel innlosjert i leiligheter i grupper på 4 og 
5. Disse gruppene blir også matgrupper (frokost/lunsj). Fordelingen vil bli foretatt før avreise, og 
vi vil ta hensyn til elevene sine ønske så langt som det er mulig. Det vil selvsagt bli rene gutte- og 
jenteleiligheter.  
 
Når det gjelder utstyr følger det egen utstyrsliste til sist i dette skrivet. Vi oppfordrer alle til å 
forsøke å låne seg utstyr som en ikke allerede har. Om noen ønsker å leie vil skolen være 
behjelpelige med organiseringen av dette - elevene melder leiebehov inn til sin kontaktlærer. 
 
Eventuelle spørsmål rettes til elevens kontaktlærer eller turansvarlig Asle Furumo, tlf. 97657773/ 
asle.furumo@skole.rogfk.no. 
 
Vennlig hilsen turklare lærere 

mailto:asle.furumo@skole.rogfk.no


 
 

UTSTYRSLISTE RØLDAL 

 
 

✓ Langt undertøy, stillongs og trøye, ull eller super 

✓ Sokker, tykke og tynne, ull 

✓ Ullgenser/fleecegenser 

✓ Tynn genser, helst ull 

✓ Vindtett yttertøy, jakke og bukse 

✓ Hansker, vindtette 

✓ Lue 

✓ Skjerf/hals 

✓ Vintersko/støvler som tåler snø og slaps!  
 

✓ Termos 

✓ Sitteunderlag 

✓ Ryggsekk – til dagsturen (liten) 

✓ Tøfler/innesko 

✓ Personlig utstyr etter behov (toalettsaker osv) 

✓ Solbriller  

✓ Solkrem 
 
 

✓ Turski/langrennsski og skisko (sjekk at sko og binding passer) 

✓ Slalåmski eller snøbrett, inkl støvler 

✓ Hjelm (Dersom du har – evt leie) 

✓ Skrivesaker og notatblokk 

✓ Bilsyketabletter (Dersom du trenger det) 

✓ Lommelykt 
 

✓ Skismurning (Samarbeid med medelever. Om du har smørefrie ski trengs evt litt glider, 
skolen stiller med litt glider etter behov) 

o tre sorter voks 
o universalklister 
o skrape, renseutstyr 
o glider 

 

✓ Førstehjelpsutstyr: 
o Plaster, compeed, paracet 

 
 
 
 
 

 


