Vad är lägerskola?
Enligt Suomen Leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland r.f. är lägerskolan ett
läromedel och en arbetsform som kompletterar den reguljära undervisningen och fostran i
skolan. Utbildningsstyrelsen definierar lägerskolan som undervisning, som under några
dagar eller högst en vecka är förlagd utanför den egna skolan och skolorten, och som som
förverkligar uppgifter som planerats i den egna skolan enligt läroplanen (Palmberg, 1989).
Den är med andra ord:

-

en kombination av läger- och skolvardag
informationsförskaffning direkt på stället
en 2–7 dagar lång undervisningsperiod på ett annat ställe eller i en annan kommun.
(Winellska skolans elever brukar åka på lägerskola från må-ons eller ons-fre i början av åk
6)
själva lägret som också inkluderar för- och efterarbete i skolan
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Varför lägerskola?!
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Ger unikt tillfälle för lärare, elever och föräldrar att samarbeta och skapa vi-känsla!
Aktiverar och motiverar eleverna!
Får fram nya egenskaper och färdigheter hos eleverna!
Kan avskaffa blyghet, hämningar och rädslor på grund av friare samvaro och ny miljö!
Kan lyckas motarbeta mobbning och segregering!
Ger trevlig variation till skolarbetet!
Erbjuder möjlighet till mångsidiga aktiviteter utan ämnesgränser!
En lyckad lägerskola ger minnen för livet!

Resmål och tidsperiod för
lägerskolan
Det finns inga regler för hur en lägerskola ska
vara. Det spelar ingen roll om du är borta en eller
flera nätter, eller hur långt du reser. Observera
dock att ju längre tid du är borta och ju längre bort
du far, desto mer kostar det. Det är också viktigt
att genast i början av lägerskolplaneringen besluta
om föräldrarna i klassen vill fixa allt program
själva, köpa vissa tjänster, eller köpa ett helt färdigt
lägerskolpaket. Om ni i klassen har många aktiva
föräldrar med goda idér och resurser, är t ex Räfsö
i vår egen kommun ett bra alternativ. Färdiga
lägerskolepaket har t ex Solvalla, Skärgårdshavets

naturskola, Naturskolan Uttern, Piispala. På nätet
hittar du många fler alternativ.

