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Leirskoleopphold på El Garañon 2021. 
 
Uke 38   reiser først 5.-7.klasse, og deretter ungdomsskolen (5.-7. klasse mandag 20. – onsdag 22. 
september og ungdomsskolen onsdag 22. – fredag 24.september) på skoletur til El Garañon som ligger i 
Tejeda, 1.700 meter over havet. 
 
Turen er en fin anledning for elever, lærere og assistenter til å være sammen og bli kjent under andre 
forhold. Dagene (tre dager og to overnattinger) vil gå med til ulike organiserte aktiviteter, men det blir 
også tid til lek og ballspill. 
 
Turens hensikt er å utvikle det sosiale miljøet for ungdommene i en positiv retning, og i tillegg kunne 
dekke noen av kompetansemålene i læreplanen i forhold til blant annet kroppsøving, naturfag og spansk. 
 
Skolen vår har hatt positive erfaringer fra disse turene, og vi håper at det også i år blir en flott opplevelse. 
 
Oppholdet, maten (frokost, lunsj og middag) og reisen betales av skolen. Hvis noen trenger 
mellommåltider, må de ta med dette selv. 
 
Det er satt opp buss til og fra skolen. Bussen tar en stopp på turen hvor de som ønsker det kan kjøpe seg 
noe mat og drikke.  
 
5.-7.klasse:  

Avreise fra skolen mandag 20.sept kl. 09.00.  

Alle elever møter opp nede ved parkeringsplassen senest kl.  08.45 

Hjemkomst onsdag 22.sept ca. kl. 15.30 
 
Ungdomsskolen:  
Avreise fra skolen onsdag 22.sept kl. 09.00.  

Alle elever møter opp nede ved parkeringsplassen senest kl.  08.45 

Hjemkomst fredag 24.sept ca. kl. 15.30 
 
Gi beskjed til kontaktlærer hvis noen elever må ha med seg medisiner. Hvis noen blir bilsyke, anbefales 
det å ta bilsyketablett ½ time før avreise. Husk å ta med bilsyketablett til hjemturen også. 
 
Det kan fort bli kjølig oppe i fjellet, så vær nøye med å ta med varme klær og gode sko. 
  
Foreldre/foresatte må gå gjennom utstyrsliste og ordensregler som gjelder for oppholdet. Ved brudd på 
regler vil foreldre/foresatte bli oppringt for å komme og hente vedkommende. 
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COSAS IMPRESCINDIBLES A LLEVAR POR LOS USUARIOS/AS 

• Ropa interior.  Undertøy  

• Calcetines. Sokker 

 

• Aseo personal (cepillo y pasta de dientes, 

champú, toallas, zapatillas para la ducha, 
peine o cepillo para el pelo). 

Toalettsaker (børste, tannbørste+pasta, 
shampo, håndkle, flipflops til dusjen) 

• Gorra. Caps/lue 

• Protector solar. Solbeskyttelse/ solkrem med høy faktor, 
solbriller 

• Protector labial con protección solar. Leppepomade med høy solfaktor 

• Pantalones cortos (deporte). Shorts  

• Pantalones largos (chandalls). Langbukser/treningstøy 

• Camisetas (mínimo una por día). T-skjorter (minst en per dag) 

• Calzado de deporte. Joggesko  

• Ropa de abrigo (sudaderas, chamarras,..). Yttertøy/fleece/varm genser 

• Chubasquero. Regnjakke 

• Linterna. Lommelykt 

• Saco de dormir o ropa de cama 

(recomendado saco). 

Sovepose eller sengetøy(sovepose 

anbefales, ellers bør du ta med dyne i 
tillegg til sengetøy.) 

• Cantimplora. Drikkeflaske  

• Gorro de piscina (sólo en verano) Badetøy 

 Knekkebrød og pålegg som holder seg 

uten kjøling (Bør ligger i en tett boks på 
grunn av fukt) 

 Lommepenger. Maks 20 euro i mynter. 

 Matpakke og drikke til turen opp. 

 Munnbind ca 10stk for turen 

 

 


