
 

Hove Leirskole 

 

Praktisk informasjon. 

 

 

Alle hus elevene bor på har kjøkken for selvhushold, så hvis det er behov for kjøleskap/frys til 

medbrakte allergi matvarer er dette tilgjengelig. 

Hvis noen har glemt sengetøy, kan dette leies for kr 150,-. 

Ved sykdom kan det bli aktuelt med hjemsendelse og foresatte må kunne hente eleven. Hvis det blir 

behov for lege/legevakt trenger vi noen ganger å oppgi personnummer – lurt å ha lister på dette. Vi 

vil selvfølgelig hjelpe til i alle tenkelige situasjoner. 

Ta gjerne med enkel førstehjelp. 

Elevene vil får tilgang til kiosk minimum to kvelder. Beløp til kiosk 100-200 kr. Kort og kontant. 

Vi har et stort felleshus «Flimra» som vi bruker til sosialt samvær, enten per skole ellers sammen 

med andre skoler. Hvis situasjonen tilsier ønsker vi å ha en elevkveld der skolene presenterer seg når 

det er flere skoler samlet for leirskole. Ha gjerne en liten presentasjon klar skulle det bli aktuelt.  Vi vil 

også legger til rette for disko en kveld eller to, så ta gjerne med dere: 

• Spilleliste. 

• Kort og brettspill – som også kan brukes på husene dere bor på. 

 

På Hove har vi store områder for spill og lek med baner for volleyball, fotball og basketball. Vi har 

noen baller, men ta gjerne med! Gresslettene utenfor husene dere bor på passer også fint for andre 

ballspill som slåball o.l. Dette må dere da ta med selv. 

Vi vil legge til rette for bading under oppholdet. Dere kan også bade på fritiden, men da må 

medfølgende lærer ha godkjent livredningskurs ute. 

Hvis noen ønsker å fiske må utstyr tas med. Vi har vester til utlån, og medfølgende voksen må følge 

opp eventuell fangst av fisk. 

 

Se også våre hjemmesider for mer informasjon om området og de forskjellige aktivitetene vi tilbyr 

under leirskoleoppholdet. 

 

https://www.hoveleirsenter.no/leirskole/

