
 

 

 

DNT Odal - Informasjon  

5.-7.trinn - onsdag 23.juni-fredag 25.juni 

1.-4.trinn - mandag 28.juni-tirsdag 29.juni 

DNT Odal stiller med to ledere hver dag. Kari-Anne Tangen er ansvarlig og stiller alle dagene. I uke 25 
har hun med seg Daniel Taralrud og Randi Gaustad på friluftsskolen til 5.-7.klasse. Daniel, Randi og 
Kari-Anne er lærere. Silje Indreeide stiller en dag denne uka. Hun er yogalærer. 

I uke 26 er det Lill Pettersen  som stiller som leder sammen med Kari-Anne. Lill er sykepleier og har 
vært med på aktiviteter og turer i regi av DNT Odal gjennom mange år. 

DNT Odal vil vektlegge både faglig, kulturelt og sosialt fokus under sommerskolen. Gjennom uteliv og 
friluftslivskultur vil dagene by på lokal identitetsbygging, lokalhistorie, gamle teknikker og håndverk. 
Friluftsliv er en god arena for inkludering og samhold. Det sosiale vil bli vektlagt. Det er gode 
muligheter til å skape nye vennskap gjennom samarbeider om praktiske oppgaver, lager ting, fysisk 
aktivitet som svømming og turer, lager mat på bål og ikke minst opplever stemning og natur 
sammen. 

Aktiviteter: 

• Mat på bål 
• Yoga 
• Fisking 
• Spikking av pil med bueskyting etterpå 
• Bygging av hytte/gapahuk 
• Utesvømming 
• Turtradisjoner med topptur til Odalens høyeste topp, Orrkjølen og runde i Steinsberget 
• Enkel førstehjelp 
• Artskunnskap: blomster, trær, mose, lav og lyng 

 

Gapahuken ved Sand sentralskole blir base for begge sommerskolekursene. 

Oppmøte hver dag på Sand sentralskole kl. 09.00  og avslutning hver dag kl. 15.00. 

 

Ved spørsmål kan dere kontakt Kari-Anne Tangen, leder DNT Odal på e-
post: kariannetangen@gmail.com eller på mobil 91349961 
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Uke 25: 5.-7.klasse 

  

Onsdag 23.juni 

09.00 Oppmøte gapahuken ved Sand sentralskole. «Bli-kjent-aktiviteter» 

09.30    Spikking av pil og bueskyting etterpå 

11.00    Fisketur ved Sandsåa. Samtale om tømmerfløting og vannkraft. Se på  

               kulturminner langs åa. Mat på bål i vannkanten.  

15.00    Avslutning ved Kiwi 

  

Torsdag 24.juni 

09.00     Oppmøte gapahuken ved SSS.  

09.30     Yoga med Silje (valgfritt)/ ev. hyttebygging/gapahuk 

11.30    Mat på bål 

12.30    Utesvømming i MorterudslandetMat på bål 

13.30    Hyttebygging/førstehjelp 

15.00    Slutt for dagen 

  

Fredag 25.juni 

09.00    Oppmøte gapahuken ved SSS, gjøre klar for topptur til Orrkjølen.  

09.30    Starte topptur fra Gjellbekken (3km en vei). Matpause i tårnet på toppen.  

14.00    Tilbake ved gapahuken på skolen og utesvømming i Morterudslandet 

15.00    Kursslutt 

 

 

  



 
 

Uke 26: 1.-4.klasse 

  

Mandag 28.juni 

09.00    Oppmøte gapahuken ved Sand sentralskole. «Bli-kjent-leker» 

09.30    Hyttebygging/gapahuk 

12.00    Mat på bål 

13.00     Utesvømming i Morterudslandet 

14.00    Enkel førstehjelp 

15.00    Slutt for dagen 

  

Tirsdag 29.juni 

09.00    Oppmøte gapahuken ved SSS 

09.30    Spikke vandrestav 

10.30    Rundtur i Steinsberget 

12.00    Mat på bål 

13.00    Utesvømming i Morterudslandet 

14.00    Yoga på stranda ved Kari-Anne 

15.00    Kursslutt 

 


