Praktiske kurs med Farris naturskole skoleåret 2021/2022
Et undervisningstilbud for elever fra 5. til og med 10. klasse med fokus på
«læring ved å gjøre»

Informasjon om kursene
Vi fortsetter med praktiske kurs skoleåret 2021/2022. Dette er et undervisningstilbud for
elever som har utbytte av noen praktisk undervisningsdager med Farris naturskole i løpet av
skoleåret. Tilbudet er for elever fra 5. klasse til og med 10. klasse.
Elevene som blir med på praktiske kurs har åtte undervisningsdager med naturskolen, fordelt
utover skoleåret. Oppstart blir etter høstferien. I år har vi holdt av enda flere
undervisningsdager til praktiske kurs. Plassene vil bli jevnt fordelt utover skolene i Larvik.
Det skal være med en voksen fra skolen på undervisningsdagene. Dette for å styrke de
relasjonene som allerede er der og for å ta med gode felles opplevelser tilbake til
skolehverdagen. Felles ordensreglement for Larvikskolen er gjeldende på alle
undervisningsdagene.
Undervisning er rettet mot gjeldende læreplaner og vi jobber mye tverrfaglig/flerfaglig. På
undervisningsdagene med Farris naturskole må elevene samarbeide på tvers av alder og bidra
til fellesskapet.
“Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre
utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv
og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi” (Opplæringsloven §.1.1)
Vi jobber aktivt med å tilpasse undervisningen til den enkelte elev, samt tilrettelegge for
mestring og trivsel. Vi er avhengig av et godt samarbeid med kontaktlærer, skolen og
medfølgende lærer/assistent.
Før hvert kurs vil dere få tilsendt et informasjonsskriv om undervisningsdagen. Her finner
dere forarbeid/etterarbeid som skal jobbes med sammen med eleven før hver
undervisningsdag. Dette for å få best mulig læringsutbytte for den enkelte elev både faglig og
sosialt.
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I løpet av undervisningsdagene vil elevene blant annet:
- Bli godt kjent med elevgruppa og de voksne.
- Samarbeide på tvers av alder.
- Utvikle sosiale ferdigheter.
- Oppleve mestring og trivsel.
- Jobbe praktisk i og med fag.
- Utvikle kunnskap og kompetanse i/om naturen.
- Padle kano, fiske, tenne bål, etablere leir, lære enkel førstehjelp, bruke kart og kompass.
- Lage mat i naturen.
- Lage og bygge ting i naturen.
- Jobbe praktisk med matematikk.
- Bruke digitale hjelpemidler til å tilegne og bearbeide informasjon.
- Gjøre sikkerhetsvurderinger i, ved, på vann og i naturen.
- Bli kjent med bærekraftig bruk av naturen.
Annet
Vi ønsker en samlet påmelding med antall elever fra skolens ledelse. Vi ønsker både gutter og
jenter. Dersom vi får flere påmeldte enn antall plasser tilgjengelig, vil skolen få et visst antall
plasser som de selv blir ansvarlig for å fordele. Plassene vil bli jevnt fordelt på skolene i
Larvik kommune. Vi ønsker at plassene er personlige, dette for å skape stabilitet og trygghet i
gruppa.
Påmelding gjøres av ledelsen og skjer på mail til sondre.bergem@larvik.kommune.no,
I første omgang trenger vi følgende:
- Antall elever totalt og hvilket klassetrinn eleven går på.
- Om dere ønske om en spesiell dag: Mandag, tirsdag, onsdag eller fredag
Dere får tilsendt informasjon om første samling i september. Den første samlingen blir i
oktober 2021.

Påmeldingsfrist: Fredag 20. august 2021.
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
Med vennlig hilsen
Sondre Bergem
og
Leder/lærer
Tlf: 98 23 17 95
E-mail: sondre.bergem@larvik.kommune.no

Michael Quist (Starter 19.08.2021)
Lærer
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