
Velkommen til leirskole
i Brandheia Villmarkssenter
I Brandheia skaper vi mestringsfølelse og minner for livet gjennom aktiviteter basert 
på natur og friluftsliv, samt gode opplevelser hvor kvalitetsmessig pedagogisk 
tankegang ligger i bunnen. 

Vår unike og utfordrende leirskole ligger like nord for Steinkjer, midt i Trøndelag.
Vi tilbyr gode aktivitetspakker for både 2, 3 og 4 dagers opphold.

Ta en titt i brosjyren vår, og ta gjerne kontakt 
for en uforpliktende prat 
eller pristilbud.

Tlf. 9191 0506
E-post: post@brandheia.no
www.brandheia.no 

Leirskole i en naturlig villmarksperle

Villmarkssenter
Brandheia



Aktiv leirskole hele året
På Brandheia har vi gjennom mange år utviklet en unik og utfordrende 
leirskole i Trøndelag.

På vår spesielt tilrettelagte aktivitetsarena vil elevene få nye mestringsopplevelser 
fra en aktivitetsmeny basert på natur og friluftsliv.

Vi kan ønske velkommen til en aktiv leirskole hele året, og kan ta i mot inntil 50 elever.
 
Aktivitetene tilpasses årstid, alderstrinn, lokale forhold, og hva naturen byr på av 
aktivitetsmuligheter til enhver tid. I denne brosjyren finner dere programmet for 
typiske vår, sommer og høstaktiviteter.

Leirskolen er en flott og e�ektiv måte å møte en rekke områder i læreplanen på en gang. 
Våre arbeidsmetoder bidrar til at elevene stimuleres til en økt bevissthet rundt 
kompetansemålene i samfunnsfag, naturfag og kroppsøving - med naturen som arena.

Med hovedtema på natur og friluftsliv, vil elevene få god kunnskap om mat og kultur-
historie, sanking, næringskjeden og økosystemet.

• Mestring • Praktisk læring • Fysisk aktivitet • Friluftsliv • Naturforståelse
• Miljøkunnskap • Integrering • Sosial kompetanse • Trivsel • Likeverd
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Leirskole skaper motivasjon til
læring og bedrer klassemiljøet
Med dagens fysisk lite aktive «skjermbarn», miljøutfordringer, fordommer 
og flerkulturell utvikling er leirskole viktigere enn noen gang å prioritere.

I 2018 har Brandheia tatt en revisjon på eget leirskoleprogram. Dette med bakgrunn 
i gode og konkrete tilbakemeldinger fra våre mangeårige samarbeidspartnere 
og egne vurderinger. Brandheia ønsker alltid å utvikle seg slik at vi på en best mulig 
måte kan innfri elevenes behov og ønsker. 

Vi på Brandheia ser derfor med et smil på tilbakemeldinger omkring små og store 
ting, positive og negative - alt som gjør oss bedre!

Fra 2019 vil Brandheia leirskole tilby en helt ny leirskole der kravene i kunnskapsløftet 
synliggjøres sterkere. De leirskoler som allerede er booket frem til og med 2022 vil 
naturligvis følge sine avtalte program, om de ikke ønsker å endre til nytt program.
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Leirskole 2 dager
Program

1. dag:
Kl 10:00 Ankomst med kultursti opp til leiren og innsjekk. 
Kl 12:00 Lunsj med medbrakt matpakke. Gjennomgang av regler.
Kl 13:30 Båter/kano/kajakk – teknikk, sikkerhet.
Kl 15:30 Badstue og bading, natursti, frie aktiviteter.
Kl 17:00 Middag. Brandheias Viltgryte m/tilbehør.
Kl 18:30 Mulighet for å bestille Brandheia Games eller ha egenstyrt fritid.
Kl 21:00 Kveldsmat; Brødmåltid.

2. dag:
Kl 08:00 Vekking og morgenstell.
Kl 09:00 Frokost; Brødmåltid og sluring. Smør matpakke.
Kl 10:30 Guida tur til Kippesætra, kulturhistorie.
Kl 12:00 Lunsj med egen matpakke, med oppsummering og evaluering.
Kl 13:00 Vi rydder opp og vasker etter oss, og forlater leiren som da vi kom.
Kl 14:30 Avreise.

Pris: Fastpris kr 10.400 + kr 750 pr. elev. 2 ledere gratis, og øvrige ledere kr 750,-
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Leirskole 3 dager
Program

1. dag:
Kl 10:00 Ankomst med kultursti opp til leiren og innsjekk. 
Kl 12:00 Matpause med medbrakt matpakke. Gjennomgang av regler.
Kl 13:30 Båter/kano/kajakk – teknikk, sikkerhet.
Kl 15:30 Badstue og bading, natursti, frie aktiviteter.
Kl 17:00 Middag. Brandheias Viltgryte m/tilbehør.
Kl 18:30 Mulighet for å bestille Brandheia Games eller ha egenstyrt fritid.
Kl 21:00 Kveldsmat; Brødmåltid

2. dag:
Kl 08:00 Vekking og morgenstell.
Kl 09:00 Frokost; Brødmåltid og sluring. Smør matpakke.
Kl 10:30 Vi forbereder bålgrop til matlaging. 
Kl 12:00 Lunsj med egen matpakke.
Kl 13:00 Guida tur til Kippesætra, kulturhistorie. 
Kl 17:00 Middag fra bålgrop og grilling.
Kl 18:30 Mulighet for å bestille Brandheia Games eller ha egenstyrt fritid.
Kl 21.00 Kveldsmat; Brødmåltid.

3. dag:
Kl 08:00 Vekking og morgenstell
Kl 09:00 Frokost; Brødmåltid og sluring.
Kl 10:00 Vi rydder opp og vasker etter oss, og forlater leiren som da vi kom.
Kl 11:30 Oppsummering og evaluering med servering av Brandheias tomatsuppe.
Kl 12:00 Avreise.

Pris: Fastpris kr 12.500 + kr 1.390 pr. elev. 2 ledere gratis, og øvrige ledere kr 750,-
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Leirskole 4 dager
Program

1. dag:
Kl 10:00 Ankomst med kultursti opp til leiren og innsjekk. 
Kl 12:00 Lunsj med medbrakt matpakke. Gjennomgang av regler.
Kl 13:30 Båter/kano/kajakk – teknikk, sikkerhet
Kl 15:30 Badstue og bading, natursti, frie aktiviteter
Kl 17:00 Middag. Brandheias Viltgryte m/tilbehør.
Kl 18:30 Mulighet for å bestille Brandheia Games.
Kl 21:00 Kveldsmat; Brødmåltid

2. dag:
Kl 08:00 Vekking og morgenstell.
Kl 09:00 Frokost; brødmåltid og sluring. Smør matpakke.
Kl 10:00 Vi forbereder bålgrop til matlaging.
Kl 11-12:00 Kart og kompass
Kl 12:00 Lunsj med egen matpakke.
Kl 13:00 Guida tur til Kippesætra, kulturhistorie. 
Kl 17:00 Middag fra bålgrop og grilling.
Kl 18:30 Mulighet for å bestille Brandheia Games eller ha egenstyrt fritid.

3. dag:
Kl 08:00 Vekking og morgenstell.
Kl 09:00 Frokost; brødmåltid og sluring. Smør matpakke.
Kl 10:00 Dropped del 1: Finn lunsjbålet med kart og kompass.
Kl 12:00 Lunsj
Kl 13:00 Dropped del 2: Finn tilbake til leiren inkl. natursti.
Kl 17:00 Middag. Taco
Kl 18:30 Fremføring av egen underholdning.
Kl 21:00 Grilling av pølser og pinnebrød på bålet.
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Praktisk info

7

4. dag:
Kl 08:00 Vekking og morgenstell
Kl 09:00 Frokost; Brødmåltid og sluring.
Kl 10:00 Vi rydder opp og vasker etter oss, og forlater leiren som da vi kom.
Kl 11:30 Oppsummering og evaluering med servering av Brandheias tomatsuppe.
Kl 12:00 Avreise.

Pris: Fastpris kr 15.500 + kr 1.920 pr. elev. 2 ledere gratis, og øvrige ledere kr 750,-

Det er innlagt fritid mellom øktene og følgende aktiviteter kan elevene benytte
under tilsyn av voksne fra klassen: Badstue og bading, kano og kajakkpadling på vannet. 
Fiske med stang fra land eller fra båter, natursti, stangtennis, øksekasting og åpne 
områder for ballspill.

Brandheia Games. Hver dag klokken 18.30 er det lagt inn mulighet for å bestille
Brandheia Games. Elevene deles da inn i grupper og må samarbeide som et lag for å 
løse de ulike oppgavene. Hvilke aktiviteter/oppgaver vi legger inn avhenger av årstid.  
Totaltid ca to timer, 200 kroner pr. elev.

Overnatting skjer i lavvohuset (Brandheistua) og i langhuset (Seterhallstua). 
Guttene og jentene sover hver for seg, med en ansvarlig voksenperson fra klassen.
Vi har ikke nattevakt i leiren! Halvveis i leirskolen bytter gutter og jenter på hvor de 
ligger slik at alle får prøvd det samme. Vi har også en gapahuk som man kan overnatte 
i dersom noen ønsker å prøve det. 

Det kreves tilstedeværelse av minimum 1 forelder/foresatt per klasse (25 elever) 
i undervisningstid med våre leirskolelærere. I periodene der våre leirskolelærere ikke 
er tilstede på kveld og natt kreves det tilstedeværelse av minimum 2 foreldre/foresatte.



Kjøkken og matservering

Velkommen

Brandheia Villmarkssenter har et moderne storkjøkken som all mat produseres fra. 
Menyen på Brandheia er basert på tradisjonell bondekost med stort innslag av viltkjøtt. 
Brødmåltidene består av vårt hjemmebakte brød med assortert pålegg. 

Til frokost serveres det i tillegg «sluring» som er en gammel oppskrift på en kraftkost 
som ble benyttet av tømmerhøggerne.
Det forventes at alle elever møter punktlig til måltidene, og at man har vasket seg 
skikkelig på hender før man går inn i matsalen. I matsalen skal det være ro.

Til hvert måltid skal to elever hjelpe til, dette lager dere en liste på i forkant.
Allergier må meldes til oss i god tid i forkant på epost.

Vi gleder oss til dere kommer, og håper dere vil trives sammen med oss på Brandheia!
Målet vårt er at dere skal ha det trivelig, lære noe nytt om naturen, forsterke klassemiljøet, 
og utforske ting dere ikke har gjort før.

Vår filosofi er at vi skal bruke naturen, men ikke forbruke. Vi tar vare på naturen og vi 
høster av naturen. Den gir oss mat og opplevelser. Vi ønsker at dere skal lære litt om 
hva som finnes i naturen, og at dette vil stimulere til økt interesse for natur og friluftsliv.

For bestilling ta kontakt med oss på tlf 9191 0506 
eller e-post: post@brandheia.no

www.brandheia.no


