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Knaben, dato

Gruppenavn
v/ Kontaktperson
Via e-post:
AVTALE OM HELGELEIE AV KNABEN LEIRSKOLE
Knaben Leirskole har mottatt hendvendelse hvor dere ber om å få leie hos oss. Siden
den det er mange som ber om å få leie, klarer vi ikke å tilby alle den helga de primært
ønsker.
Gruppenavn får herved tilbud om leie av skolen,
fra fredag dato kl 17.00
til søndag dato kl 15.00.
Prisen er kr. 250,- pr. pers pr. døgn.
For familier: Kr. 625,- pr. famile pr. døgn (foreldre og barn)
Minstepris kr 17.000,- PRISER ENDRES FRA ÅR TIL ÅR - SE PRISLISTE
Prisen inkluderer leie av bygninger, inkl. svømmebasseng, gymnastikksal, TV-stue og
andre aktivitetsrom. Leietakerne disponerer skolens kjøkken og besørger selv
forpleining. Alle deltakeren må ha med laken, sovepose /evnt. dyne) og putetrekk.
På grunn av Covid-19 og smittevern, vil leirskolens personale sørge for utvask etter
endt opphold. Men leietaker skal likevel tømme alt avfall i container like utenfor
hovedbygget, og nye plastposer skal settes i papirkurvene. I tillegg skal soverom,
oppholdsrom, ganger og gymnastikksal tørrmoppes. Det vil bli en gjennomgang av
dette ved ankomst.
Ved avreise vil en representant fra leirskolen sammen med gruppas hovedleder gå
igjennom bygget for å kontrollere om utvasken tilfredsstiller leirskolens krav. Gjør den
ikke det, må gruppa regne med ei ekstraregning pålydende kr. 400,- pr. påbegynt time.
Ikke bruk utesko inne!
Skolen ber om at dere snarest og innen 7-10 DAGER svarer på dere tar imot tilbud om
leie eller ikke. Ved svar, oppgi kontaktpersonens telefonnummer!

Frammøte på skolen:
Noen dager før ankomst må leietaker kontakte skolen for å gjøre avtale om frammøtetid,
utlevering av nøkler og annet nødvendig. Vi ser gjerne at ansvar leder kommer til skolen en
times tid før hovedgruppa.
Kontakt person under oppholdet
Når gruppa kommer til Knaben, vil en av skolens ansatte være til stede for å ønske
velkommen, vise rundt på byggene, samt gå igjennom nødvendige regler. Gruppeleder skal
sammen med leirskolens representant gå igjennom byggene for å kontrolllere at de er rene.
Mangler skal dette meldes skolens kontaktperson første dag.
Leirskolens representant har hjemmevakt, og kan ved behov kontaktes under oppholdet.
Kontaktpersonen skal også være tilstede ved avreise for kontroll av blant annet utvask
Svømmebasseng
Lørdag kveld fra kl. 17.00 til 18.30 kan svømmebassenget og garderober være åpent
for andre brukere. Det vil være egen vakter til stede og leietakerne kan selvsagt fritt
bruke bassenget også i denne tiden. Opplegget er mest aktuelt i perioden nyttårpåske.
Avbestillinger:
Hvis ei gruppe har sagt ja til å leie skolen, men melder avbud mindre enn to uker før
avtalt tid, eller ikke dukker opp, vil den bli belastet en pris tilsvarende minsteprisen.
Avbestillinger seks uker eller senere i forkant av avtalt tid vil medføre en belastning
på halv minstepris. Kravet frafalles hvis leirskolen klarer å få inn andre leietakere.
Skadeverk:
Hvis det oppstår skade på bygninger eller løsøre i løpet av oppholdet, må leietaker være
forberedt på å dekke utgiftene. Leirskolen har vært en del plaget med skriving på vegger
og senger. Hvis skolen etter leieforhold må bruke tid på å ta bort slikt, kan det komme ei
ekstra regning etter medgått tid, kr. 400,- pr. påbegynt time.
Brannberedskap
Knaben leirskole har et godt utbygd brannvarslingsanlegg, men kun intern varsling. En av
lederne, helst hovedlederen må ved ankomst skrive under på at han/hun plikter å sette seg
inn i skolens brannistrukser. Veiledning vil bli gitt ved ankomst
El-biler
Det lar seg ikke gjøre å lade el-biler på leirskolen.
Kjøkkenansvarlig
Knaben Leirskole har et moderne kjøkken. Leietaker disponerer kjøkkenet fritt. Enkelte av
kjøkkenets apparater, kan imidlertid være stengt.
Vi forventer at forskrifter om kjøkkendrift og IK-mat overholdes. En av gruppas ledere
tildeles hovedansvaret for kjøkkenet. Han/hun må ved ankomst skrive under på at skolens
IK-Matreglement vil bli fulgt. Dette innebærer blant annet at kjøkkenet og dets inventar blir
forskriftsmessig reingjort etter bruk. Veiledning vil bli gitt ved ankomst. Kjøkkengolvet skal
vaskes minst en gang pr. dag.

Knaben Landhandel
Når det gjelder innkjøp av mat anbefaler vi Knaben Landhandel. De har det du trenger, og
bringer varene til skolen. Enkelte overskuddsvarer kan også returneres.
Ring butikken på tlf. 38 35 58 64/40640834, eller mail på knaben.landhandel@ngbutikk.net.
innen mandag kl 14.00 samme uka.
Butikken har normalt åpent på fredager til kl. 18.00. Se ellers på www.knaben.no Mange
grupper legger inn et besøk på butikken i sitt program. Hvis gruppa er stor, og særlig hvis
det er barn/ungdommer, er det et ønske fra butikkpersonalet at det deles i mindre grupper.
Knaben kapell
Grupper som leier leirskolen har også mulighet til å leie Knaben Kapell for samlinger,
andakter eller lignende. De må da på forhånd ta kontakt med Knaben Landhandel tlf. 38
35 58 64 for nærmere avtale.
Knaben Alpinsenter
De går an å følge med hvordan forholdene er der ved å se www.knaben.no eller deres
facebookside. Her ser kan dere også lese om de tilbud og åpningstider senteret vil ha.
Vennlig hilsen
For Knaben Leirskole
Jan Rob, Leirskolerektor
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