Velkommen til oss i Furuholmen Friluft
Vi bruker skogen som klasserom, gymsal og lekerom og foretar en reise i nysgjerrighet, fantasi og
kreativitet.
Selv om vi har skogen rett utenfor døren, er det
mange barn som ikke har lært å bruke den.
Pc med spill og facebook eller tv med filmer
virker mer forlokkende.Vi vil lære barna å bruke
naturen og alt det den har å by på. Her er det
uante tilbud bare man får en god opplevelse, føler
mestring og blir glad i å være ute.
Vi er en solid gjeng instruktører med lang
erfaring fra friluftsaktiviteter for barn.Vi har
erfaring fra Skiforeningen, DNT, barnehager,
reiseliv og skoler.
Vi er genuint interessert i å få glade friluftsbarn,
og vi har det like gøy som barna.

PRAKTISK INFORMASJON:
Vi er ute hele tiden, så det er viktig at barna er
kledd for det.Vårt motto er:

“Det finnes ikke dårlig vær,
bare dårlige klær”
For at barna skal ha det gøy, er det viktig at de
har godt fottøy. Uten mat og drikke duger helten
ikke, og maten smaker ekstra godt ute i naturen.
PROGRAMMET
Programmet varierer betydelig mellom vår,
høst og vinter. Aktivitene våre hele året er
tilpasset barnas alder og nivå. Se mer på www.
furuholmenfriluft.no.

“Vi vil lære barna å bruke naturen og alt det den har å by på”

NATURGLEDE :)
En hel gjeng med glade, nysgjerrige barn med røde roser i kinnene møter deg midt
i skogen, - i ferd med å løse en oppgave eller spikke en barkebåt ... Pågangsmot,
naturvett og glede er det vi ønsker å gi barna på kurs hos oss.
Målet med Friluftskolen er at barna skal bli kjent med
skog & natur, samt lære om dyr og planter.

AKTIVITETER HOS FURUHOLMEN FRILUFT:
Vi har flere ulike aktiviteter hver gang.

PROGRAMMET varierer betydelig mellom vår og
høst.
Programmet går over fire uker med én dag pr uke, i
begge sesonger.

HØST:

VÅR:

Natursti
Taueldorado 	
Dyre- og plantelære
Hinderløype
“Lek & lær”
Spikking
Edderkoppnett (tau)
Trollfest & eventyr
Orientering & karttegn
Gapahuk
Skattejakt
Miljøløype
Klatring & rappelering
Dans

Natursti
Taueldorado 	
Dyre- og plantelære
Rompetrolljakt 	
Hinderløype
“Lek & lær”
Spikking
Edderkoppnett (tau)
Trollfest & eventyr
Fisking
Skattejakt
Miljøløype
Dans
Fotoorientering

Vi har to partier pr. dag: Første parti barnehager fra
4 år. Andre parti, skoler og fritidsklubber.Vi tar imot
påmelding hele året, men det er lurt å være tidlig ute.
Begrenset antall plasser. Ønsker du at din barnehage
eller skole skal bli med, send mail til
kristin@furuholmenfriluft.no.
SOMMER-CAMP MED OVERNATTING UTE:
Sol, sommer, herlige aktiviteter, nye venner og masse
lek og moro.Velg camp i uke 26 eller uke 33.
HØST-CAMP I HØSTFERIEN:
Vi satser på utfor-dringer og moro gjennom fysisk
aktivitet slik barna får uforglemmelige opplevelser i
naturen. “Vi klarte det!” er mottoet vårt.Velg mellom
2, 3 og 4 dager.

Vi varierer innholdet i aktivitetene i forhold til vær,
vind og sesong.Vi bruker alt vi finner i skogen og
lager våre egne skulpturer, - det er kun fantasien som
stopper oss!

SKIGLEDE :)
Tenk deg et strålende fornøyd ansikt, pakket inn i ull fra topp til tå - strålende fornøyd etter å ha forsert Den Store Utforbakken ... stolthet, mestringsglede og fryd!
Det er dette vi ønsker å gi deg og barna dine på skikurs hos Furuholmen Friluft.
SESONGEN STARTER I JULEFERIEN, 27 DESEMBER
OG VARER TIL PÅSKE.
FERDIGHETSBEGREPER FOR VÅRE KURS.

VINTER-CAMP I VINTERFERIEN: Vi ønsker alle barn
fra 6 – 14 år velkommen til herlige dager med slalåm
og snowboard hos oss i vinterferien med mange
morsomme aktiviteter i bakken.Vi tilbyr to, tre eller
fire-dagers kurs. Kurset starter uke 8. Dette blir gøy!

STARTKURS Ikke stått slalåm før.
PRIVATTIMER: Barn og voksne.
NYBEGYNNER: Tar koppheis og ploger ned bakken.
ØVET: Tar heis, svinger og stopper.
VIDERKOMMENDE: behersker alle bakker, kjører
med paralelle ski.
KVELDSKURS: Kveldskurs i slalåm, snowboard, og
jibbing går over flere uker. Med trening en gang i uken
blir vi stadig bedre mens vi har det gøy i bakken med
nye venner. “Jeg klarte det!” er mottoet vårt.
HELGEKURS: 2 og 3 dager hele vinteren.
Plasser barna trygt hos oss, mens du selv kan ta deg
en tur i marka. Eller meld deg på kurs så kan dere stå
på ski sammen.

Vi møtes utenfor banneret vårt ved Trollvannstua.
Alle som deltar på våre kurs må ha hjelm.
BURSDAGER: Ha en skikkelig gøyal utebursdag!
Vi feirer året rundt på Grefsenkollen, sommer
som vinter med masse morsomme og utfordende
aktiviteter. Bestill med eller uten mat. Den beste
bursdagen er ute!

Se kursoversikt på baksiden. Påmelding og mer
informasjon furuholmenfriluft.no.

KURSOVERSIKT FURUHOLMENFRILUFT.NO
SOMMER,VÅR OG HØST
Type kurs:

Når:

For hvem:

Friluftskolen, vår 1

Uke 19, 20, 21, 22

Barnehagebarn fra 4 år.

Friluftskolen, vår 2

Uke 19, 20, 21, 22

Aktivitetsskolen og fritidsklubber.

Sommer-camp

Uke 26 og 33

Barn fra 6-14 år.

Friluftskolen, høst 1

Uke 38, 39, 41 & 42

Barnehagebarn fra 4 år.

Friluftskolen, høst 2

Uke 38, 39, 41 & 42

Aktivitetsskolen og fritidsklubber.

Høst-camp

Uke 40, høstferien

Barn fra 6-14 år.ber.

VINTERAKTIVITETER: slalåm, snowboard, jibbing, telemark og carving for barn og voksne
Type kurs:

Når:

For hvem:

Juleferiekurs, 3 dager

27, 28, 29 desember

Alle nivåer. For barn og voksne.

Juleferiekurs, 2 dager

30, 31 desember

Alle nivåer. For barn og voksne.

Helgekurs, 2 og 3 dager Hele vinteren

Alle nivåer. For barn og voksne.

Kveldskurs

Jan, feb, mars

Slalåm, snowboard, jibbing. Alle nivåer.

Vinter-camp

Uke 8, vinterferien

Barn fra 6-14 år.Velg mellom to, tre og fire dager.

Privattimer

Hele vintersesongen

Alle nivåer. For barn og voksne.

Slalåmkurs m/transport Over 5 uker

For aktivitetesskolen, barnehager og fritidsklubber.

HELÅRSAKTIVITETER: friluftsbursdager, aktivitetsdager og events

Påmelding til alle våre kurs på: furuholmenfriluft.no
For nærmere informasjon ta kontakt på mail,
kristin@furuholmenfriluft.no, tlf: 97518677

