Langedrag Leirskole og Kunnskapsløftet.
Det å være på leirskole vil gi elevene læring på mange plan og de vil få mulighet til å
nå flere av kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Dette gjelder spesielt i fagene
naturfag, kroppsøving, norsk, samfunnsfag, kunst og håndverk og musikk.
Vi ser hver uke at elevene mestrer utfordringer sammen med andre, oppøver evnen
til samarbeid mellom personer og grupper som er forskjellige. De lærer å ikke være
redde, men å møte det nye med forventning, virkelyst og nysgjerrighet. Vi fokuserer
på læring gjennom erfaring, samt å utvikle energi til å motstå egen vegring og
overvinne motstand.
Vi har stort sett 7 klassetrinn men også noen uker med 6 klasser. Vi bygger vår
undervisning på læreplaner for 7 trinn. Vi vil gjennom et skoleår variere programmet
noe etter årstider, vær og føreforhold. Derfor vil det også være litt variasjon på hvor
sentrale de ulike målene er i opplegget de ulike ukene.

FAG
Naturfag

KOMPETANSEMÅL
Kunnskap om og
respekt for naturens
mangfold.
Menneskets plass i
naturen og om hvordan
menneskelige
aktiviteter har endret
og endrer naturmiljøer
lokalt og globalt.

Kroppsøving

PÅ LANGEDRAG
Revegårdsbesøk med fokus på
truede dyrearter og påvirkning i
økosystemet.

-Seterdrift.
Vegetasjonsforandring etter
avsluttet drift.
-Oppdemning av Tunhovdfjorden.Vannkraft som
energikilde og hvordan dette
påvirket bosettingen i området.
Beskrive kjennetegn til - Artsbestemmelse av lav
et utvalg plante-sopp-Vegetasjonssoner
og dyrearter og fortelle -Studere ville dyr og husdyr på
hvordan de er ordnet
nært hold. Sammenligning av
systematisk
naturlige og menneskeskapte
dyr/fugler.
Fortelle om hvordan
-Plantefarging
noen plante-sopp- og
-Bruk av lav og einer.
dyrearter brukes i ulike -Reinsdrift
tradisjoner.
-Yak-kveg
-Elg som husdyr i Russland
Utføre varierte
-Klatrepark + tauaktiviteter
aktiviteter og delta i leik -Skileik
som fremmer
-Voltige (ballanseøvelser på
utholdenhet,
hesteryggen) + rideturer
koordinasjon og annen -Kanopadling
kroppslig utvikling.

Praktisere skiteknikker
der det ligger til rette
for det.
Orientere seg ved hjelp
av kart
Gjennomføre friluftsaktiviteter og lære trygg
ferdsel under ulike
værforhold.

Planlegge og
gjennomføre
overnattingstur

Praktisere noen
aktiviteter med røtter i
samisk kultur.
Norsk
Muntlig kommunikasjon
– lytting, en aktiv
handling.
Skrive tekster med klart
uttrykt tema og skape
sammenheng mellom
setning og avsnitt
Sammfunnsfag Forklare
sammenhenger mellom
naturressurser,
næringer, bosetning og
levevis.
Kunst og
Lage enkle
håndverk
bruksformer i ulike
materialer. Planlegge
og lage enkle
bruksgjenstander.
Bruke enkle,
hensiktsmessige
håndverktøy i arbeid
med tre.
Musikk

Framføre sang, spill og
dans i samhandling
med andre.

Skiturer i og utenfor preparerte
løyper.
Diagonalgang, ploging og
fiskebein
-Aktivitetsposter med bruk av
kart over gården
-Godt forberedte fjellturer under
alle vær og føreforhold.
-Vær og førevurderinger
underveis på turene.
-Utstyr i sekk, bekledning,
snøprofiler.
-Kanopadling, sikkerhet og
båtvett.
Leirskoleoppholdet er
overnattingstur og elevene
lærer selvstendighet og må
samarbeide med romkameratene
-Lassokasting
-Besøk i gamme
-Historiefortellinger
-Beskjeder gis muntlig
-Føre loggbok under oppholdet

-Oppbygging av Nore Kraftverk
-Seterdrift
-Tidligere bosettinger med
fangstgraver
-Spikking i ferskt trevirke;
knagger, figurer, grillspyd,
-Riktig bruk av kniv
-Sag og øks i vedarbeid

-Underholdning om kveldene,
mange klasser har danser de
framfører.
-Allsang

Mat og helse

Måltidsskikker til
Takkesteiking, lefser, flatbrød
hverdag, høytid og fest. og melkekaker.
Tradisjonsmat.

Samtale om
sukkerholdig mat og
drikkevarer og hvorfor
bruken av disse varene
bør reduseres.
Praktisere god
håndhygiene og følge
alminnelige
hygieneregler.
Dekke bord. Opptre
høflig og bidra til trivsel
i forbindelse med
måltider.
Fortelle om en valgt
råvare og hvordan den
inngår i
matvaresystemet, fra
produksjon til konsum.

Langedrag bruker uraffinert
sukker, selger ikke sukkerholdig
brus. Forklaring i
informasjonsheftet
Informerer om uvante bakterier
på en gård .Legger til rette for
og beskriver viktigheten av
skikkelig håndvask og bruk av
antibac
-Elevene er med på pådekking
til måltidene. Fokus på hygge
rundt måltidene
Melke geiter, bruker melka og
viser hvordan lage hvitost.
Forteller om videre laging av
brun ost. Smake på hvit og brun
ost laget på Langedrag.

