
VELKOMMEN TIL SOMMERSKOLE PÅ DEN NORSKE FJELLSKOLEN PÅ 

HØVRINGEN – RONDEHEIM, UKE 25/26/32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

For alle dere som går i 4.-9. trinn i inneværende år i 

Sel kommune 

Gratis for alle dere som ønsker å oppleve noe 

annerledes i sommer 

 

 

Dagstilbud på fjellskolen 

Uke 25: Torsdag og fredag for 4.- 6. trinn  

Uke 26: Mandag, tirsdag og onsdag  

for 4. -.6. trinn  

Uke 26: Torsdag og fredag for 7.-9. trinn  

Uke 32: Torsdag og fredag for 4.-6 trinn 

  

Fokus på mestring, naturglede og 

sosiale aktiviteter 

Eget dagsopplegg i uke 25 - for 

deg som er født i 2005, og går ut 

fra ungdomsskolen i år!!! 

 



Velkommen til sommerskoletilbud 2021 ved Den Norske Fjellskolen på 

Høvringen – Rondeheim 

I forbindelse med koronapandemien har Sel kommune mottatt midler fra Utdanningsdirektoratet til 

nye og utvidet sommerskoletilbud i 2021. Formålet med midlene er å gi elever fra 4.-9. trinn en arena 

de kan delta i faglige, sosiale, og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie.   

 

Sommerskole er et gratis tilbud til elever i Sel kommune.  

 

Aktivitetene på fjellskolen er knyttet opp til læreplanen og imøtekommer kompetansemålene. De 

tilbyr stisykling, fjellklatring, kanopadling, orientering – kart og kompass, ridning, dyrestell, fotturer 

med historiefortelling i villreinens rike, taubane og undervisning i bekledning, fjellvett og pakking av 

sekk.  

For mere info om skolen og bilder, sjekk ut: https://www.rondeheim.no/ 

 

 

Dagstilbud 

Uke 25: Torsdag og fredag for 4.- 6. trinn  

Uke 26: Mandag, tirsdag og onsdag for 4. -.6. trinn  

Uke 26: Torsdag og fredag for 7.-9. trinn  

Uke 32: Torsdag og fredag for 4.-6 trinn  

Elevene får lunsj og middag ved dagsopphold. 

 

Felles for begge opplegg, er at det er ett stort fokus på mestring, naturglede og sosiale aktiviteter, og 

at Fjellskolen spesialtilpasser program for aldergruppen. 

På tunet har de egen kiosk, fotballbane, bordtennisbord, åpen stall og god tumleplass. 

Det blir sendt ut utstyrsliste til alle deltagere. 

 

OVERSIKT OVER DATO OG OPPLEGG FOR DE ULIKE ALDERSGRUPPENE: 

UKE DATO  TILBUD    ALDERSGRUPPE 

25 24.06-25.06 Dagsopplegg    4.-6. trinn (Født  2011-2009) 

25 24.06.25.06 Dagsopplegg    10. trinn (Født 2005) 

26 28.06-30.06 Dagsopplegg (3 dager)  4.-6.trinn  

26 01.07-02.07 Dagsopplegg    7.-9.trinn 

32 12.08-13.08 Dagsopplegg    4.-6 trinn  

 

Påmeldingskjema for sommerskole på Fjellskolen 

 

Fornavn: 

Etternavn: 

Fødselsår: 

https://www.rondeheim.no/


Klassetrinn f.o.m. skoleåret 2021/2022: 

Skole: 

Mail adresse: 

Tlf, (elev + foresatt): 

 

Jeg ønsker å delta på følgende opplegg: 

 Uke 25  24.06-25.06 Dagsopplegg    4.-6. trinn (Født  2011-2009) 

 Uke 25  24.06.25.06 Dagsopplegg    10. trinn (Født 2005) 

 Uke 26  28.06-30.06 Dagsopplegg (3 dager)  4.-6.trinn  

 Uke 26  01.07-02.07 Dagsopplegg    7.-9.trinn 

 Uke 32  12.08-13.08 Dagsopplegg    4.-6 trinn 

Vi vil prøve alt vi kan for å tilby deg det du ønsker mest. Likevel er det fint om du kan skrive ett 

reserve alternativ:……………………………… 

 

KRYSS AV HER OM DU TRENGER TRANSPORT:' 

 Jeg trenger transport til og fra fjellskolen 

 

Jeg …………………. …………(navn) ønsker herved melde meg på sommerskole på Fjellskolen, og er 

innforstått med at det er bindene påmelding. 

Signatur deltaker: …………………………………………………….. 

Jeg bekrefter at ……………………… (deltakers navn) får delta på sommerskole på Fjellskolen, og er 

innforstått med at det er bindene påmelding.  

Signatur foresatte: …………………………………………………………………… 

 

Svarfrist innen 10.juni. Skjema kan sendes på mail til: postmottak@sel.kommune.no , eller leveres 

i servicetorget på rådhuset.  

mailto:postmottak@sel.kommune.no

