
Informasjon til deltakere og foresatte

Ibestad kommune
i samarbeid

 Midtre Hålogaland friluftsråd

Inviterer deg til deltakelse på

i høstferien 05.10 - 06.10

 i alderen 10 – 13 år,
 elever i 5.- 7. klasse. Ingen deltakeravgift.

Ønsker du å delta på frilufsaktiiteter i høsterien

er du ielkommen tl å delta på Frilufsskolee



Informasjon til deltakere og foresatte

Friluftsskole er et organisert fritidstlluid for ide som er i alideren 10 - 13 
år. Tilluidet kan ha varighet fra to tl fem idager ider ideltakerne 
introiduseres tl og gis opplæring i grunnleggenide friluftsaktviteter og 
miljøvennlige holidninger tl lruk av naturen, meid sikte på å legge 
grunnlag for friluftsliv som livslang fritidsaktvitet.

Oppmøte torsdag 05.10 kl. 09.00 på Bollaiatnet. Vi starter dagen 
med å lage felles frokost, kort presentasjon og info om dagene.  
Det blir ulike aktiiteter eter dete. Det blir oiernatng i laiio.
Vi sluter fredag kl.1400. Barna hentes eter aitale.

Aktiviteter:
Hvordan tenne bål, pakking av sekk, kart og kompass, fnne god leirplass, 
ulike frilufsakkviteter, allemannsreten, bbrplukking, soppsanking og 
fsking. Noen av disse akkvitetene vil vi bli mer kjent med i kllegg kl andre. 
Programmet blir sat opp noen dager i forveien.
 

Arrangører ordner:

▪ Det er alle målkderr frokost, lunsj, middag som vi lager i fellesskap ute.
▪ Vi ordner med mat og alt av felles utstyr (graks for deltakerne)

Deltakerne ordner:
▪ Uteklbr kl alle dagene, som tåler å brukes i de ulike akkvitetene
▪ Skyss kl oppmøtested, oppmøte kl. 0..00 og fra hentested kl. 14.00.
▪ Utstyr for overnatng som sovepose, sekk, lommelykt, osv. 

Erfarne voksne ledere vil vbre med gjennom dagene. Mer info om program 
og pakkeliste kommer eter påmelding. Hovedleder er Pierre Fagard.

De som har behov for å låne utstyr melder ifra om dete på svarskjema eller 
på mail/telefon. Barn som ønsker å delta må vbre forsikret.

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av uka er Ibestad kommune i 
samarbeid med MHF, Pierre Fagard og Silje Tøllefsen.



Informasjon til deltakere og foresatte

NB!  Påmelding til Friluftsskolen er snarest og senest 01.10!  

Fyll ut påmeldingsskjema på siste side av brosjyren.

Påmelding kl e-post pierre.fagard@hotmail.com 

Hvis påmelding sendes på e-post må samtlige opplysninger i 
påmeldings/samtykkeskjema (side 3) vbre utfylt.

Vi har 15 plasser.  Får vi fere påmeldinger lager vi venteliste og alle får 
klbakemelding om de har fåt plass eller står på venteliste. De som får delta 
vil bli nbrmere kontaktet og får mer informasjon om program, pakkelista, 
oppmøtested, osv.  

Med vennlig hilsen

  
hovedinstruktør Pierre Fagard, instruktør Silje Tøllefsen, Ibestad kommune v/ Ingvild 
Johansen, Midtre Hålogaland frilufsråd v/Anne-Margrethe Roll  

Spørsmål: Ring mobil Pierre Fagard .81 85 711 eller Silje Tøllefsen 454 02 268

Vi ser fram til å bli bedre kjent med dere!

           

mailto:pierre.fagard@hotmail.com


Informasjon til deltakere og foresatte

Påmelding/Samtykkeskjema for deltakelse på Friluftskole  2017

Nain deltaker:…………………………………………….................................................................................................

Fødselsdato:  ………………………   skole/klasse: …………    Mobilnr: ………………………..………..…….

Morsmål: ………………………….…

Nain foresate: .......................................................................................................................................

Adresse: …………………………………………………………………….………      Mobilnr: ………………………………….……..

E-post: ……………………………………............................................       Hjemme tlf:……………………..……..………

Språk:………………….………..……….

Utstyrsbehoi:
Jeg trenger å låne: ………………………………………………………………………………………………………………………….……

Tillatelse kl bil/busskyss under frilufsskolen: ❒ JA ❒ NEI

Mobiltelefon tllates ikke medtat ai deltakerne.

Fotografering: Vi kllater fotografering og at foto kan benytes i publikasjoner om turen (eks i 
lokalavis/ Midtre Hålogaland frilufsråd netside/ kommunes netside (lavoppløselig)):       

  ❒ JA ❒ NEI
Mat:   Intoleranse mot følgende matvarer:  …………………………………………………..……..…

Skal kun spise halal mat:               ❒ JA      ❒ NEI

Forslag kl halal mat:………………………………………………………………………………..….…

Annen allergi/medisinering eller andre spesielle behoi ii bør kjenne tl:

……………………………………………………………………………………………………………

Har du forslag/ønsker tl frilufsliisaktiitet du kunne tenke deg å lære mer om
eller prøie?
………………………………………………………………………………………………….…………

Sted: …………………………………         Signatur deltaker:     Signatur foresate:

Dato: ………….…………                      ……..………………………………………….    …………………………………………………..


