
 

1 

Skoletur til Strand leirsted 22.-23.august 

Praktisk informasjon 

Melsom ønsker å starte skoleåret med å samle elever og ansatte til overnattingstur på 

Strand leirsted i Sandefjord mandag 22. – tirsdag 23. august. Alle opplæringsaktiviteter disse 

to dagene foregår på Strand i tråd med det tverrfaglige temaet Livsmestring og folkehelse.  

Trivsel er en viktig forutsetning for læring. Ved å bruke tid sammen og bli kjent med 

medelever og lærere ønsker vi å være med å bidra til kompetanse som fremmer læring, 

vennskap og gode relasjoner.  

Vi håper disse dagene vil være et godt utgangspunkt for et lærerikt skoleår, både faglig og 

sosialt.  

Alle elever må svare på elektronisk svarskjema. Lenke er sendt til elevene på SMS. Dersom 

du ikke har mottatt SMSen, finner du lenka på skolens hjemmeside. 

https://www.vtfk.no/skoler/melsom-vgs/ 

 

Litt om hvor vi skal være 

Strand leirsted ligger på Østerøya i Sandefjord kommune.  

Leirstedet ligger idyllisk til helt nede ved vannet. Det vil være flotte muligheter for 

vannaktiviter som SUP, kano og bading. Bålpanner og fine leirplasser til kveldshygge. 

Fotballbaner og volleyballbaner og ulike uteaktiviteter og klatrevegg.  

Det er kiosk på området hvor man kan kjøpe mineralvann og godis. Er åpen til visse tider. 

 

Overnatting:  

Elevene fordeles på rom utfra klasser. Det er 5 hytter og et gjestehus som elever og ansatte 

fordeles på. Har du lyst til å sove i hengekøye eller i telt, er det flotte muligheter for det. Vi 

tar med lavvo. Kontaktlærer vil avtale i klassen og fordele romplassering 

https://www.vtfk.no/skoler/melsom-vgs/
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Pakkeliste 

- Dynetrekk, putetrekk og laken. Dyne og pute kan lånes på Strand. Du kan eventuelt 

ta med sovepose og laken.  

- Toalettsaker 

- Håndkle og badehåndkle hvis du vil ta en dukkert       

- Tykk genser 

- Klær til å være inne og ute i all slags vær. 

- Treningsklær eller lignende til volleyball og aktiviteter.  

- Innesko/slippers 

 

Praktiske spørsmål tas med kontaktlærer. 

Program 

Mandag 22.august 

Tid Aktivitet  

0830 Avreise fra Melsom til Strand leirsted.  

Oppmøte ved flaggstanga 

0900 – 1030 Ankomst til Strand. 

Fordeling av rom 

Tid til å pakke ut på rommet og bli kjent på området.  

1030 Oppmøte i Storsalen 

Rektor ønsker velkommen 

Gjennomgang av programmet for oppholdet 

1130 – 1300 Formiddagsmat 

Mat serveres i kantina.  

1300 – 1600 Aktiviteter  

Egen oversikt over aktiviteter.  
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1600 – 1700 Middag 

Grilling av hamburger 

1700 – 1930 Tid til egentid og valgfrie aktiviteter som for 
eksempel: 

- SUP 
- Kano 
- Fiske 
- Boccia/KUB 
- Utesjakk 
- Brettspill 
- Film 
- Ballspill (fotball/volleyball) 
- Bading 

1930 – 2030 Kveldsmat 

Serveres i kantina 

2030 – 2300 Tid for hyggelig samvær 

 

2300 – 2400 Ro på rommene og sov godt 

 

 

Tirsdag 23 august 

Tid Aktivitet 

0730 – 0900 Frokost 

Serveres i kantina 

0915 – 1200 Volleyballturnering 

Eget kampoppsett kommer 

1200 – 1230 Pakke og rydde rom 

1230 – 1315 Formiddagsmat – Grilling av pølser ute 
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1330 Hjemreise  

Bussen kjører til Melsom 

 

 

 

 


