
 

 

Program for Beiarn 2019 

Info  

Ansvarlig for friluftsskolen er Malin Steffen Berg.  

I tillegg vil det være to ferievikarer med oss hele 

uken. Tidsrom alle dager: 08:00-15:30 

 

I år vil det ikke være noen «base», da vi ønsker at 

foreldre/foresatte selv kan kjøre og hente barna ved 

oppmøtestedet/hentested. Oppmøtested og 

hentested vil være på det stedet som aktiviteten den 

aktuelle dagen skal gjennomføres, foruten om turen 

til Finnvali naturpark, da blir det satt opp transport. 

Mer info om dette finner du under hver aktivitet.  

 

Alle barn må være hentet innen kl. 15:30 hver dag. 

Dersom barnet skal hentes tidligere, må det gis 

beskjed slik at vi kan tilrettelegge på best mulig 

måte. Dersom du eller dere ikke har mulighet til å 

kjøre/hente barnet, er det bare å ta kontakt med 

Malin Steffen Berg så finner vi en løsning. Grunnen til 

at vi ønsker at foreldre/foresatte kjører og henter 

barna selv, er fordi det i tidligere år har vært en 

utfordring knyttet til transport med tanke på antall 

deltakere. Dersom barnet bruker bilsete eller pute 

må foreldre/foresatte stille med eget utstyr. 

 

I løpet av uka skal vi lære om følgende tema: 

 Allemannsrett og ferdselskultur 

 Kartforståelse 

 Raste- og leirplass 

 Tur eller ekspedisjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med Malin Steffen Berg: 

E-post: malin.steffen.berg@beiarn.kommune.no 

Mobiltelefon: 47 67 56 52 

 

Endringer i programmet kan forekomme, beskjed vil i så fall bli gitt. 

 

mailto:malin.steffen.berg@beiarn.kommune.no


 

 

Dag 

1 
Finnvali naturpark, mandag 24. juni 
 
Oppmøtested: Leitehuset på Storjord kl. 08:00. 
Hentested: Leitehuset på Storjord senest kl. 15:30. 
Transport til og fra Finnvali sørger Friluftsskolen for. 
 
Finnvali naturpark ligger idyllisk til ved Kykkelvatnet, 
med egen badestrand, flytebrygge, gode 
fiskemuligheter, utleie av båt og kano, grillplasser, 
gapahuker samt mange aktivitetsmuligheter for barn. 
 
Mål for dagen: 
Vi skal lære om hvordan man etablerer en raste- eller 
leirplass, og hvilke hensyn som må tas i forhold til 
sittemuligheter, ly for vind og andre relevante 
forhold. Vi skal også lære om allemannsrettens regler 
om rasting og telting, regler for bålbrenning og gjøre 
vurderinger av om vann på stedet kan drikkes. 
 
Ta med: 

 Niste og drikke (det blir mulighet for bål) 
 Klær etter vær 
 Håndkle dersom du ønsker å bade/vasse 
 Ungdomsklubben har fiskeutstyr, men du kan 
ta med eget fiskeutstyr dersom du ønsker det 
(med forbehold om eget ansvar for utstyret) 

 

 

 

 

   

Dag 

2 
Tverrånes friluftsområde, tirsdag 25. juni 
 
Oppmøtested: Beiarstua, Tverrånes kl. 08:00. 
Hentested: Beiarstua, Tverrånes senest kl. 15:30. 
Dersom du ikke har mulighet til å kjøre/hente, ta 
kontakt med Malin Steffen Berg senest dagen før 
avreise. 
 
Denne dagen gjennomføres i samarbeid med Beiarn 
jeger- og fiskeforening. Vi tilbringer dagen i flotte 
naturomgivelser med en runde i rundløypa, i tillegg til 
ørretfiske i Tverråga. 
 
Mål for dagen: 
Vi skal lære om allemannsretten som bl.a. gir rett til 
å gå i naturen og plukke bær, sopp og blomster. Vi 
skal også lære om begrepene innmark og utmark, 
samt grunnleggende respekt for naturen. 
 
Ta med: 

 Niste og drikke (det blir mulighet for bål) 
 Klær etter vær 
 Ungdomsklubben har fiskeutstyr, men du kan 
ta med eget fiskeutstyr dersom du ønsker det 
(med forbehold om eget ansvar for utstyret) 

 

 

 

 

   



 

 

Dag 

3 
Røde kors-hytta, onsdag 26. juni 
 
Oppmøtested: Røde Kors-hytta, Beiarfjellveien 700 
kl. 08:00. 
Hentested: Røde Kors-hytta senest kl. 15:30. 
Dersom du ikke har mulighet til å kjøre/hente, ta 
kontakt med Malin Steffen Berg senest dagen før 
avreise. 
 
Dagen gjennomføres sammen med Beiarn Røde Kors. 
Vi har Røde Kors-hytta som base denne dagen og tar 
en utflukt til Hellåvatn der vi kan spise lunsj og fiske.  
 
Mål for dagen: 
I dag skal vi lære førstehjelp fra Røde Kors, samt 
kartforståelse. Vi skal lære å kjenne de viktigste 
karttegnene, orientere kartet og finne fram ved hjelp 
av kart etter veier, stier og andre ledelinjer. 
 
Ta med: 

 Niste og drikke (det blir mulighet for bål) 
 Klær etter vær 
 Ungdomsklubben har fiskeutstyr, men du kan 
ta med eget fiskeutstyr dersom du ønsker det 
(med forbehold om eget ansvar for utstyret) 

 

 

 

 

 

 

   

Dag 

4 
Gråtådal, torsdag 27. juni 
 
Oppmøtested: Kjellosnes, Gråtådalen kl. 08:00. 
Hentested: Kjellosnes, Gråtådalen senest kl. 15:30. 
Dersom du ikke har mulighet til å kjøre/hente, ta 
kontakt med Malin Steffen Berg senest dagen før 
avreise. 
 
Dagen i dag gjennomføres i samarbeid med Beiarn 
grotteklubb. De stiller med guider som bestemmer 
hvilke grotter vi får utforske siden de har kjennskap 
til grottene og erfaring med grottevandring. Det kan 
bli noe venting i dag. 
 
Mål for dagen: 
I dag skal vi lære litt om grottevandring. Øv gjerne på 
reglene for ferdsel i grotter: 

1. Ta ingenting – bare bilder 
2. Etterlat ingenting – bare fotavtrykk (og knapt 

nok det) 
3. Slå ikke i hjel noen ting – bare tid 

Ta med: 
 Niste og drikke  
 Vanntette sko eller støvler med godt grep og 
vanntette klær og hansker som tåler å bli 
møkkete. Ullundertøy og ullklær anbefales da 
temperaturen inne i grotta ligger rundt 4 
grader celsius. Ta også med ekstra skift. 

 

 

 

 

 



 

 

   

Dag 

5 
Tarnes/Kakvika, fredag 28. juni 

 
Oppmøtested: Tarnes (forbi Tverrvik) kl. 08:00. 
Hentested: Tarnes senest kl. 15:30. 
Dersom du ikke har mulighet til å kjøre/hente, ta 
kontakt med Malin Steffen Berg senest dagen før 
avreise. 
 
I dag skal vi hygge oss i Tarnes og ta det helt med ro. 
Det blir rom for fiske og frilek, og vi i friluftsskolen 
tenner opp bål og stiller med fiskekaker i brød. 
 
Mål for dagen: 
Etter en uke med nye inntrykk og ny kunnskap kan det 
være greit å slappe av den siste dagen. Kanskje får du 
bruk for noe av det du har lært denne uken, ikke bare 
i dag, men også senere. Vi kan ha et felles mål for 
dagen: Ha det hyggelig! 
 
Ta med: 

 Niste og drikke (det blir mulighet for bål) 
 Klær etter vær 
 Håndkle dersom du ønsker å bade/vasse 
 Ungdomsklubben har fiskeutstyr, men du kan 
ta med eget fiskeutstyr dersom du ønsker det 
(med forbehold om eget ansvar for utstyret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


