
Kjekt å vite før leirskole på Bjørnsund 

 

 

Bjørnsund er et fraflyttet fiskevær ytterst på 

Romsdalskysten, ca 40 minutter fra Molde. Vi har ikke 

fastlandsforbindelse, her må man ta båt for å komme seg til 

leirskolen! Leirskolen har en egen båt som frakter elever, 

lærere, bagasje og proviant trygt over fra Bud.  

Leirskolen har to internatbygg med plass til 100 personer. Fotballbane og 

volleyballbane ligger like ved. Nede på bryggene har vi robåter som elevene kan ro, 

og enkelt fiskeutstyr til utlån. Det er selvfølgelig også mulig å ta med fiskestang 

hjemmefra. På undervisningsrommet og elevstua er det kortstokker og spill som blir 

mye brukt når været ikke spiller helt på lag.  

Undervisningen foregår stort sett ute. Vi ror og setter garn og teiner, besøker 

naboøyene, undersøker livet i fjæra og hører historier om hvordan det var å bo her 

ute ved kysten. For elever med fysiske begrensinger tilrettelegger vi så godt vi kan. 

Målet er at alle skal sitte igjen med gode opplevelser etter en uke på Bjørnsund, 

uansett utgangspunkt.  

Det er viktig å ha med gode klær og sko på Bjørnsund. Været skifter fort, og man må 

være forberedt på det meste. Følger man pakkelisten skal man være godt rustet! 

Man trenger ikke å kjøpe alt nytt før leirskolen, husk at mye kan lånes eller kjøpes 

brukt.  

Leirskolen har en liten kiosk hvor elevene kan handle litt brus og godterier i løpet av 

uka. Det er opp til den enkelte skole å bestemme om, eller hvor mye penger elevene 

kan ta med seg, 

Kokkene sørger for god, variert og næringsrik mat, og har alltid noe for enhver smak. 

Frokost og lunsj består i hovedsak av brødmat med mye forskjellig pålegg, frukt og 

grønt. Det suppleres ofte med havregrøt og varmretter. Til middag er det kjente 

retter, både med fisk og kjøtt. Skolene sender informasjon om allergier og andre 

hensyn før oppholdet, slik at vi kan tilby god mat til alle.  

Det er opp til de besøkende skolene å bestemme regler for mobilbruk. Vi ser 

imidlertid at flere og flere skoler velger å la mobiltelefonen ligge hjemme, og har 

gode erfaringer med dette.  

Vi prøver så godt vi kan å publisere bilder på facebook-siden vår i løpet av uka. Vi 

anbefaler at lærerne også tar med kamera, og gjerne bruker litt tid med elevene på å 

lage en leirskoledagbok etter oppholdet! Det kan være en fin etterarbeidsoppgave for 

å repetere det de har lært, og for å ta vare på minnene fra leirskolen. 

På nettsiden vår www.bjornsundleirskole.no finner man mer informasjon, både om 

Bjørnsund, program for uka, pakkeliste og mye annet.  

 

Vi sees på Bjørnsund! 

http://www.bjornsundleirskole.no/

