
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Farris naturskole 2021/2022  

 
 
 

Transport 

er dere selv ansvarlig for. Dere 

må kjøre om Lovisenlund. Veien 

mellom Dalheimveien og 

Gopledalveien har bom. 

 

Veibeskrivelse finner dere HER: 
 

Farris naturskole har dette skoleåret endret litt på hvordan vi jobber. Vi har redusert 

tilbudet til skoleklasser og vi må også foreta noen endringer i tilbudet til barnehagene. 

Årsaken til endringene er at det er flere enkeltelever som har behov for praktisk læring 

både sosialt og faglig. 

Vi har derfor ikke anledning til å være på naturskolen og ha en dag med 

barnehagegrupper. For at barnehagene fortsatt skal få en dag på Farris naturskole, har 

vi åpnet opp for at dere kan bestille dere en dag på naturskolen i perioden fra etter 

påske 2022 og frem til 18. Juni 2022. 

  

Dere er selv ansvarlig for dagen og alt av aktiviteter. Dere vil få tilsendt en videoer før 

besøksdagen med alt av informasjon dere trenger. 

Det vil stå flere utstyrskasser lett tilgjengelig. Med ting som: 

- Flaskerakett 

- Utstyr til hinderløype 

- Utstyr til å fange smådyr i ferskvann 

- Naturbingo 

- Insektsfeller 

- Førstehjelpsutstyr 

Hvis ønskelig, kan dere også ta med barna opp i 2. etg for å se på dem utstoppa dyrene. 

 

Det vil være ved/grillkull tilgjengelig. Dere må selv sørge for at det ser fint ut etter dere 

før avreise fra naturskolen. Toalettet må få en enkelt vask før avreise. 

Forslag til dagsplan:  

- Felles samling på naturskolen 
- Tur til beverhytta 
- Tur opp i 2. etg på naturskolen 

- Hinderløype 

- Fri lek 

- Lunsj 

- Smådyr i ferskvann 

- Flaskerakett 

- Naturbingo 
 

Forslag på pakkliste: 

-Mat (Mulighet for grilling 
- Drikke (Må tas med fra bhg) 

- Klær til å være i aktivitet en hel dag 

ute. 

- Litt ekstra klær. 

Børre Bever var veldig aktiv forrige 

barnehageår. Det ligger nå blant 

annet en stor bjørk på stien ned mot 

beverhytta. Veldig spennende for 

barna å måtte gå under denne  

Med vennlig hilsen 
 

Sondre Bergem (Leder/lærer)   Michael Quist Rasmussen (Lærer) 

Tlf: 98 23 17 95 

sondre.bergem@larvik.kommune.no  michael.quist.rasmussen@larvik.kommune.no 
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