
UKE: 26, 27, 28, 29 , 30, 31, 32 og 33

ÅLKOEJIELEDESKUVLE

I løpet av friluftsskolen får deltakerne 
prøve en rekke friluftsaktiviteter som 
tilpasses stedet og været.

Friluftsskolen gjennomføres ute slik at 
deltakerne må ha klær etter vær.

En sekk med skifte, mat og drikke må de 
ha med seg hver dag.

Noen skoler er med overnatting, da må 
deltakerne ha egne soveposer og ligge-
underlag. På alle skolene vil det være tre 
til fi re erfarne ledere.

Det som skjer på friluftsskolene blir lagt 
ut på sosiale medier, deltakere som ikke 
ønsker å bli tatt bilde av må gi beskjed 
om dette.

Takket være vårt samarbeid med 
Helgeland Sparebank kan vi gi dette 
tilbudet med en egenandel på 1000,-

Friluftsskolen junior er et tilbud til deg 
som går i 1. og 2 klasse dette skoleåret.

Friluftsskolen er et tilbud til deg som 
går i 3. til 7. klasse dette skoleåret.



TID OG STED FOR DE ULIKE FRILUFTSSKOLENE:

FRILUFTSSKOLE RANA:
Uke 26, 27, 28, og 29. (3 til 6 klasse)
Mandag – fredag
Oppmøte Revelneset kl. 09.00. vi går herifra til Klokker-
hagen. Avslutning Revelneset kl. 15.00. Torsdag opp-
møte på overnattingssted, nærmere beskjed blir gitt 
ved start. Fredag; avslutning og henting kl. 12.00 på 
overnattingstedet.

FRILUFTSSKOLEN LURØY
uke 26: (3 til 6 klasse)
Mandag – onsdag
Oppmøte mandag kl. 0900 Grønsvik Kystfort.
Henting onsdag kl. 15.00 Grønsvik Kystfort.

FRILUFTSSKOLEN NESNA
uke 27 (3 til 6 klasse)
Mandag – fredag
Oppmøte Bjørndalen friluftsområdet kl. 09.00 til 
15.00. Torsdag oppmøte på overnattingssted, 
nærmere beskjed gis ved start. Fredag avslutning og 
henting ved overnattingssted kl. 12.00

STATSKOGS FISKECAMP   RANA
Uke 27 (6 - 7 klasse)
Mandag – fredag
Statskog inviterer til begivenhetsrik fi skeuke i Rana med aktivi-
teter innen laksefi ske, fl uefi ske, fi skekultivering, innlandsfi ske m.m. 
Uken avsluttes med overnattingstur til en av Ranas fi skeperler. 
Velkommen til Statskogs fi skecamp! Daglig oppmøte ved Statskogs 
kontor i Mo i Rana, Nordlandsveien 70.
For påmelding ta kontakt med Magnus Beyer Brattli på 
mail: mbb@statskog.no

FRILUFTSSKOLEN HATTFJELLDAL
uke 28 (3 til 6 klasse)
Mandag – onsdag:
Oppmøte mandag kl. 09.00 ved Sørtjønna i Garsmarka. 
Henting onsdag kl. 15.00 ved Sørtjønna i Garsmarka.



FRILUFTSSKOLEN TRÆNA 
uke 29 (3 til 6 klasse) 
Mandag – torsdag
Oppmøte mandag i Stokkvågen kl. 08.30 for tilreisende, 
resten møtes på fergeleie kl. 11.30. Campen blir på 
Sanna, så vi tar båt over dit. Henting på Husby kl. 14.30 
eller på Stokkvågen kl. 17.30. Lederne tar med seg 
deltaker på fergen tur/retur.  
Deltakerne må betale ferge billettene selv.

FRILUFTSSKOLEN RANA JUNIOR 
Uke 30, 31, 32 og 33 (1 til 2 klasse)
Mandag – fredag
Oppmøte kl. 09.00 Revelneset.
Vi går innover til Klokkerhagen. 
Avslutning Revelneset kl. 15.00

FRILUFTSSKOLEN HEMNES
uke 30 (3 til 6 klasse) 
Mandag – onsdag
Oppmøte mandag kl. 09.00 barnas naturpark i 
Bleikvasslia. Henting onsdag kl. 15.00 barnas 
naturpark i Bleikvasslia.

FRILUFTSSKOLEN GRANNESET
uke 30, 31 og 32 (5 til 7 klasse)
Onsdag – lørdag
Oppmøte kl. 12.00 på forsamlingshuset i Storvoll.  
Vi går opp til Granneset så deltakerne må bære 
utstyret selv oppover.
Dette er vår egen farmen skole, der vi ligger ved en 
av de gamle � ellgårdene i Salt� ellet-Svartisen 
nasjonalpark. Avslutning  lørdag  fra kl. 10.00 til 
kl. 13.00 med åpen gård oppe på Granneset, der 
alle foreldre, besteforeldre venner og bekjente er 
velkommen til en nydelig � elltur, bålkaff e og en 
trivelig prat.



PÅMELDINGSINFORMASJON  FRILUFTSSKOLEN
For å melde deg på går du inn på www.deltager.no -  søkerord er: Friluftsskolen

Påmeldingen åpner  20.03.19 fra kl. 09.00. Påmeldingen er bindene.

For informasjon kontakt Rebekka Braaten 941 31 917 eller mail: rebekka@friluftsradet.no

Juktie bïeljelidh datne sïjhth meatan årrodh tjaamgh

www.deltager.no ohtsenebaakoe lea : Friluftsskolen

maahtah jïjtjemdh sïjse bïeljelidh 20.03.19 ts. 0900

sïjsebïeljelimmie lea vïedteldihkie.

Jis dov leah gyhtjelassh, ringkh Rebekka Braaten tell 941 31 917

Friluftsskolen er fi nansiert med støtte fra Nordland fylkeskommune, 
Friluftsrådenes landsforbund og vår hovedsamarbeidspartnere Helgeland Sparebank og Statskog.
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RANA  uke 26, 27, 28 og 29

RANA JUNIOR  uke 30, 31, 32 og 33

LURØY  uke 26

NESNA  uke 27

HATTFJELLDAL  uke 28

TRÆNA  uke 29

HEMNES  uke 30

GRANNESET  uke 30, 31 og 32.


