
 

 

Knaben Leirskole 
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knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no   
www.knaben.no 
Tlf 38 35 58 66 – 97 14 00 20 

Organisasjonsnummer: 964 964 076 
Knaben Leirskole: Læring – opplevelse – mestring – 600 moh 
 
 
GENERELL UTSTYRSLISTE – PAKKELISTE 
 
Utstyrslista er en hjelp når du skal pakke til leirskoleoppholdet. Husk at det viktigste 
er å være varm og tørr gjennom uka. Derfor må du lese godt og planlegge lurt. 
 
 Det er lurt å merke sko, tøy, ski og staver med navn, da dette fort blir blandet, 

spesielt på tørkerom og i garderober 
 Dersom du mangler noe av utstyret på listen, kan du kanskje låne av noen 

du kjenner. 
 
HUSK!!!!! LEIRSKOLE ER EN UTESKOLE 
 
 
DETTE MÅ DU HA MED PÅ LEIRSKOLEN UANSETT ÅRSTID. 

 Laken, putetrekk og sovepose er nødvendig. 
 Langt undertøy og ekstra strømper. 
 Gymnastikk- og badetøy   
 Vanlige inneklær og tøyskifte for en uke. 
 Egne innesko. Det er ikke tillatt å bruke ute-skoene inne. 
 Toalettsaker og håndkle 
 Termos med kopp 
 Ryggsekk/tursekk 
 Solbriller/solkrem 
 Sitteunderlag 

 
FORSLAG TIL BEKLEDNING UTE 

 Vindtett anorakk/vindjakke med hette 
 Vindbukse 
 Tykk genser 
 Varm lue som dekker ørene. Ha gjerne med to luer, ei tykk og ei tynn. 
 Votter eller hansker. Ha gjerne både fingervotter og ”polvotte-typen” 
 Ha gjerne med vindvotter. 
 Langt undertøy i ull eller super (stillongs). La det gjerne være litt stort, slik at 

det dekker godt over hverandre. 
 Skjorte (2 stk). Det er bedre med flere tynne lag enn få tjukke. 
 Strømper (2 par tykke og 2 par tynne). 
 Gamasjer som dekker over sko og bukse. 
 Skjerf eller buff 
 Erfaring viser at det er lurt å ha med seg ekstra med skift av undertøy, sokker 

og votter. 



 

 

 
SPESIELT FOR HØST/VÅR (BARMARK) 

 Regntøy og gummistøvler er helt nødvendig.  
 Gode fjellstøvler er et alternativ 
 Regntøy som alternativ til vindtøy. 

 
HVIS DU TENKER Å MEDLE DEG PÅ OVERNATTINGSTUR (Vår og høst) 

 Liggeunderlag 
 Lommelykt eller hodelykt  

 
 
 
 
 
 
SKI  
 Ski, staver, skistøvler (det er en fordel å sjekke/prøve utstyret i god tid før avreise),  
 Skiskoene bør være store nok slik at en kan ha på seg tykke sokker.  
 Kontroller om skoene har innleggs såler. 
 Sjekk at skibinding og sko passer sammen! 

 
Leirskolen har en god del turski til utleie. Men vi ser helst at våre gjester tar med seg og 
bruker egne ski.  
 
Eventuell bestilling av leie-ski skjer via klasselærer og ikke direkte til leirskolen. 
Leirskolen må noen dager i forveien å få en enkel oversikt over behovet, ikke minst 
skostørrelse 
Betaling skjer før ankomst til Knaben 
 
Noen rektorer sier at skolen skal betale for skileie. Vi fakturer da direkte til skolen.  
Vi ber om at klasselærer samler inn penger på forhånd! 
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