
SKOLLÄGER
I  ORSA GRÖNKLIT T



DAG 1

09.30-11.30 Vildmarksskola. 
På Vildmarksskolan lär vi oss om hur vi tar hand om 
vår natur och hur vi klarar oss i naturen. Vi lär oss 
om hur man hittar sin väg med hjälp av karta och 
kompass. Upplägget anpassas till viss del utifrån 
ålder på barn. 

11.30-12.30 Lunch

12.30.-14.30 Spännande aktiviteter i  
Rovdjursparken. 

14.30 Mellis

15.00-17.00 Kanotorientering. På Rädsjön paddlar vi 
kanot och samlar poäng vid olika kontroller. Vi startar 
med att göra en lagindelning och sedan arbetar man 
tillsammans i dessa lag för at samla så mycket poäng 
som möjligt. 

17.30-18.30 Middag. Efter middagen kan man fritt 
disponera bollar och klubbor för fotboll, basket, mi-
nigolf och även frisbeegolf. Detta hämtas i Gästcenter 
(meddela i förväg)

DAG 2 
 
Aktivitet 9.30-11.30 Lagtävlingar som bygger på 
gårdagens poängsamlande i kanoterna. Tävlingar-
na utmanar deltagarna i lagen att jobba tillsam-
mans och hjälpas åt för att nå framgång och samla 
mer poäng. Exempel på grenar som kan förekom-
ma är T-pussel, Tiden, Långskidor, Frågesport mm. 
Grenar anpassas efter väder, vind och ålder på 
barn. Efter några inledande grenar summeras po-
ängen och sedan avgörs det i en final i form av en 
jaktstart där 2-3 tävlingar till slut fäller avgörandet 
och korar det vinnande laget.

2-dagarsläger

DAG 1

09.30-11.30 Vildmarksskola 
På Vildmarksskolan lär vi oss om hur vi tar hand om 
vår natur och hur vi klarar oss i naturen. Vi lär oss 
om hur man hittar sin väg med hjälp av karta och 
kompass. Upplägget anpassas till viss del utifrån 
ålder på barn. 

11.30-12.30 Lunch

3-dagarsläger

Ta med vännerna
och följ med 
på ett äventyr!

Ta med dina lagkamrater, scoutkår eller klass och umgås 
tillsammans över spännande aktiviteter ute i det vilda. 
Var med om allt från kanotorientering och frisbeegolf till 
aktiviteter och vildmarksskola inne i Orsa Rovdjurspark.  
Välj mellan två- eller tredagarsläger.

PROGRAMFÖRSLAG



12.30.-14.30 Spännande aktiviteter i Rovdjursparken. 

14.30 Mellis

15.00-17.00 Kanotorientering. På Rädsjön paddlar vi 
kanot och samlar poäng vid olika kontroller. Vi startar 
med att göra en lagindelning och sedan arbetar man 
tillsammans i dessa lag för att samla så mycket poäng 
som möjligt. 

17.30-18.30 Middag 
Efter middagen kan man fritt disponera bollar och 
klubbor för fotboll, basket, minigolf och även frisbe-
golf. Detta hämtas i Gästcenter (meddela i förväg)

DAG 2

Aktivitet 9.30-11.30 Lagtävlingar som bygger på 
gårdagens poängsamlande i kanoterna. Tävlingarna 
utmanar deltagarna i lagen att jobba tillsammans och 
hjälpas åt för att nå framgång och samla mer poäng. 
Exempel på grenar som kan förekomma är T-pussel, 
Tiden, Långskidor, Frågesport mm. Grenar anpassas 
efter väder, vind och ålder på barn. 

Lunch 11.30-12.30

12.30-14.30 Återigen bjuder Rovdjursparken på en 
spännande upplevelse bland våra stora pampiga djur.

14.30 Mellis 
Efter mellanmålet finns tid till att upptäcka olika 

aktiviteter och upplevelser vi kan erbjuda här i 
Orsa Grönklitt. Ni får disponera tiden fritt. Passa på 
att samlas nere vid sjön, bada och kanske tillaga 
kolbullar över öppen eld. Gå till en slogbod utmed 
sjön och grilla korv eller något helt annat spännande 
äventyr i skogen. Fråga oss gärna om ni vill ha tips 
på var man kan gå och vad man kan behöva ta 
med sig. 

17.00-18.00 Middag 
 
18.30-20.00 DISCO

DAG 3

9.30- ca 11.15 Final på lagtävlingen. Lagtävlingen 
kommer avgörs i en spännande final i form av en 
jaktstart där 3-4 grenar till slut fäller avgörandet 
och korar det vinnande laget.

11.30 Lunch och hemfärd 

Har du egna önskemål? 

Här ovan är våra programförslag men om 
du har egna önskemål så ser vi såklart till 
att göra det vi kan för att uppfylla dem.



Priser

Kostnadsfria aktiviteter 
Orientering, bollar och klubbor till Bollsports- 
området, kubb, frisbeegolf, vandring, 

Aktiviteter som kostar pengar 
Kanot, MTB-cykling, extra ledarledd tid, rullskidor, 
fiske

2 dagar 
1 290:-/barn
920:-/vuxen

3 dagar
2 085:-/ barn
1 615:-/vuxen


