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UNIKT LEIRSTED: I over 20 år har Jørpeland ungdomsskole tilbudt overnattingsturer til til Ørnabu til sine åttendeklassinger.

Unike muligheter for friluftsliv
Ørnabuhytta med nytt anneks og ny leirplass i Grimsli
gir Jørpeland ungdomsskole unike muligheter for
friluftsliv.
JOHN SANDVIK
john@strandbuen.no

«Ønsker du å annonsere ut i
alle våre aviser? Vi dekker et
stort geografisk område helt
fra Jørpeland i nord til Lyngdal
i sør.» kontakt meg.»

Foto:Trond Ueland

Petter Dubland,
tlf. 419 25 343

I over 20 år har Jørpeland ungdomsskole tilbudt overnattingsturer til sine åttendeklassinger.
Spør du en tidligere elev ved
skolen hva hun/han husker best
fra skolegangen, vil trolig Ørnabu-turen og musikalen fort bli
nevnt.
Leirskoleoppholdet i åttende
klasse setter ofte spor og danner
grunnlaget for godt samhold i
nye klasser, samtidig som mange
elever får smaken på friluftsliv.
Etter en strabasiøs tur opp Lågalia og videre langs halve Svortingsvatnet, blir elevene skysset i
båt siste biten, før de igjen må ta
beina fatt 15-20 minutter til hytta
ved Hengjandevatnet.
Her venter innlosjering i køysenger, gode fellesmåltider, bålkos, spøkelseshistorier, fisking,
bading og fellesoppgaver som
vedhogst og vedkløyving. For
elever som har søkt om å være
med i den spesielle bio-gruppa,
innebærer
Ørnabu-oppholdet
ekstra fokus på naturfag, med
fisking, fiskeprøver og vannprøver. Dette er et tilbud engasjerte
og ekstra motiverte elever fra alle
trinn kan søke om.

Velger fysisk aktivitet
samkjoringen@nordsjomedia.no

De siste årene er det lærer Jarle
Neverdahl som har hatt et overoppsyn med Ørnabu, og han forteller at nytt av året er et anneks

med ni overnattingsplasser.
– Sammen med alle køysengene inne kan vi nå ha med 20
elever som sover tørt og godt
innendørs, sier Neverdahl.
Han er glad for midlene som
er tildelt skolen fra kommunens
«kraftfond», midler fra Jørpeland
Kraft AS som skal gå til ferdselstiltak langs Jørpelandsvassdraget. Disse, sammen med midler
fra Den naturlige skolesekken (en
nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom
opplæringen får kunnskap og
bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer) har gjort det mulig å oppgradere forholdene ved Ørnabø
og samtidig etablere en leirplass
i Grimsli i enden av Liarvatnet.
I tillegg bidrar midlene til biogruppa.
De to siste ukene er det elever i
åttende klasse som har hatt overnattingsturer inn hit, men det
blir også brukt av fem friluftslivgrupper fra alle tre trinnene.
– I tillegg blir de to stedene
brukt av fire valgfagsgrupper
innen Fysisk fostring og helse.
Faktisk har 180 av skolens 300
elever valgt et av disse to fagene,
sier Neverdahl.
10. klassingene Ida Austigard
Ødegård og Håvard Livastøl har
valgt friluftsliv valgfag og er også
blant de 20 elevene som fikk
være med i bio-gruppa. De er storfornøyde med begge deler:
– I bio-gruppa fisker vi, måler

ANBEFALER: Ida Øegård og Håvard
Livastøl nøler ikke med å anbefale
friluftsliv og bio-gruppe.

og veier fisken og tar vannprøver.
Vi har det veldig kjekt sosialt og
fagene anbefales, smiler de to
elevene.

Mastersudenter fra UiS
Men bruken stopper ikke ved
Jørpeland ungdomsskoles elever.
Denne høsten har også mastergradsstudenter i miljøteknologi
ved Universitetet i Stavanger (UiS)
brukt Ørnabø. Vannkjemiker Espen Enge har tidligere samarbeidet med Jarle Neverdahl og hans
elever om vannprøver, og nylig
var han på Ørnabu med en gruppe masterstudenter.
– Ørnabu har gode muligheter
for overnatting og i tillegg godt
laboratorieutstyr for vannprøver,
så her kommer vi rett og slett til
dekket bord, sier Enge.
Han forteller at to tiendeklas-

GARNFISKE: Garnfiske står alltid på timeplanen. Her er Anne Sirnes og Karina Fiskå i aksjon.

singer fra Jørpeland ungdomsskole var med som guider og at
de også fikk praktisert engelsken
sin, i og med at flere av studentene var fra andre land.
– Dette var første gang vi har
samarbeidet med Jørpeland ungdomsskole på denne måten. Nå
skal vi evaluere og se hvordan
samarbeidet kan utvikles videre,
sier Espen Enge ved UiS.

– Unikt tilbud
Rektor Kari Heng har bare lovord
om Ørnabu, Grimsli og friluftsliv
generelt.
– Dette er unike tilbud og et
stort pluss for skolen vår. Når vi
så har ildsjeler i lærerkorpset,
som også bruker av sin fritid for
å gi et så godt tilbud som mulig,
har vi fått et meget godt produkt, sier Heng, som er svært

glad for samarbeidet med hytteeier Lyse.
Heng mener at skolen neppe
kunne arrangert leirskole uten
Ørnabu: – Det ville sannsynligvis
blitt for dyrt, sier hun.
Rektoren minner også om at
hverken Ørnabu- eller Grimslioppholdene bare er tur «på løye».
– Det er absolutt mye kjekt
rent sosialt, men det er også vik-

RENSING: Fisken måles og veies før den renses. Framme Ingrid Klausen og Rasmus Helgøy Vetrhus, mens Filip Norland(bak t.h.) og Håvard
Livastøl overvåker.

tig praktisk undervisning i samsvar med kravene i læreplanen,
sier Kari Heng.
Selv om leirskoleoppholdene
kan avvikles til en billig penge
for foreldrene, koster det å drifte hytte og utstyr. Derfor har foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved
skolen laget en egen forening
for Ørnabu, nettopp for å sikre
at alle elevene skal få anledning

til å komme seg ut i naturen og
oppleve friluftslivets mangfold.
– Vi får inn 200-300 kroner fra
foreldrene og skolen bidrar selvsagt med lærerkrefter. I tillegg
har vi søkt næringslivet om midler til større prosjekter som nytt
anneks, båt og motor, forteller
Roald Tvedt i FAU.

