
Kystperlene  
Den naturlige skolesekken i Kragerø 

 

 

Til alle elever og lærere på 5.trinn i Kragerø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL GEOSTI I SANNIDAL 

På Sannidal skole har vi aldersblandet undervisning på mellomtrinnet hver onsdag. I en periode på seks 

uker er en gruppe elever på uteskole der de lærer mye om nærmiljøet. I denne perioden skal våre elever 

først få en innføring i Geostien som ligger ved Torsdal, like i nærheten av skolen, og deretter bringe 

kunnskapen videre til deres elever i 5.klasse. 
Prosjektet er en del av Kystperlene; kommunens plan for Den naturlige skolesekken (DNS) 

Når dere kommer til Sannidal skole blir dere tatt i mot av noen elever. De skal guide dere rundt til de 

ulike postene langs stien. På de ulike postene står det elever som vil fortelle om ulike bergarter og om 

hvordan is og vann har vært med på å skape landskapet rundt dette området. Etter at deres elever har 

blitt guidet rundt på stien, vil det være mulighet for å lage mat på bål som våre elever har laget på 

bålplassen på toppen av Kilsåsen.  

Hva er lurt å ha med: 

¤ Varme klær/ Varme og vanntette sko. 

¤ Bålmat/ kald og varm drikke. 

Vi gleder oss til å få besøk av dere! 

Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe. 

Med vennlig hilsen Kristine og Mona - tlf. 92200594  

 

 JETTEGRYTE 



Kystperlene  
Den naturlige skolesekken i Kragerø 

 

 

GJENNOMFØRINGSPLAN FOR GEOSTIEN UKE 46-49 

Onsdag 13.november klokka10.20 – Helle skole, halve 5.trinn – ca 17  elever  

Kortere versjon, uten bål, da skolen slutter 12.30  

Onsdag 20. november klokka 10.20 – Helle skole, halve 5.trinn ca 18 elever  

Kortere versjon, uten bål, da skolen slutter 12.30 

Onsdag 27. november klokka 11.00 –  Kragerø skole 5b – 27 elever 

Onsdag 4.desember klokka 11.00 – Kragerø skole 5a – 26 elever 

5.trinn på Levangsheia skole 6 elever 

 

TRANSPORT   

13.11. - Helle skole, ca. 17 elever + lærere: RUTEBUSS fra Helle sentrum klokken 09.25, retur med 

RUTEBUSS klokken 12.00 

20.11. - Helle skole, ca. 18 elever + lærere: RUTEBUSS fra Helle sentrum klokken 09.25, retur med 

RUTEBUSS klokken 12.00 

27.11. Kragerø skole, 26 elever + lærere - RUTEBUSS fra Kragerø rutebilstasjon klokken: 10.30. Retur 

fra Sannidal med RUTEBUSS klokken 13.15 

04.12. Kragerø- og Levangsheia skoler, 32 elever + lærere -  RUTEBUSS fra Kragerø rutebilstasjon 

klokken: 10.30. Retur fra Sannidal med RUTEBUSS klokken 13.15 

LÆRERNE SIER I FRA TIL BUSSJÅFØREN HVOR MANGE BARN OG VOKSNE DET ER SOM REISER. 

 

 

GRUNNFJELLET 


