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Overnatting i enkle, men gode rom, fra enkeltrom til større rom 
med plass for 6-8 elever. Selvhushold med vedfyring, førsteklasses 
kjøkken med matsaler, do- og dusjanlegg.

Olsby gård på Tangen, Hedmark, ligger usjenert og vakkert til, i et 
gammelt kulturlandskap på Tangenhalvøya. Den tidligere biody-
namiske gården har nå i snart 30 år vært leirsted for barn og unge 
i hele Norden, og byr på spennende og variert natur, med et flott 

Ta klassen med på tur til Olsby, og la elevene få 
oppleve naturpleie, friluftsliv, økologi, biologi, 
skogbruk, mat og helse, alt i hjertet av 
Hedemarken! 
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skogsområde ypperlig egnet for arbeid, lek og moro. Skogen, som 
er en blandingsskog av løv- og bartrær, har rester av gamle boset-
ninger, et større tjern og stemningsfulle små lysninger. Et rikt fugle- 
og dyreliv gjør dette området til et av de mest spennende turom-
råder på Hedemarken; enda er det langt fra folk og kun spredt 
boligbebyggelse. 

Olsby gård har ingen ansatte, men eies av en ideell stiftelse som 
driver utleievirksomhet, fortrinnsvis i sommerhalvåret. Bygnings-
massen består av et hovedhus, en driftsbygning som inneholder et 
tipp, topp moderne kjøkken godkjent for storhusholdning, to mat-
saler foruten dusj- og do-anlegg. Videre finnes det en garasje med 
verktøy og alskens utstyr, en samlingssal og rundt 15 ulike overnat-
tingsrom av ulik størrelse og med enkel, men god standard.   
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Skogbruk
Steinerskolen  på Hedemarken har gjennomført flere perioder med 
skogbrukspraksis på Olsby gård. Elever på 6. og 9. niende trinn har 
blitt faste brukere av Olsby, som ligger en snau halvtime unna sko-
len med bil. Allikevel er det som å komme til en annen verden ved 
å komme til Olsby! Dette er hva en elev sier om oppholdet:

Olsby er et fantastisk sted. Jeg var der med klassen min da vi hadde skogbruk-
spraksis. Der plantet vi 250 trær i alt. Vi var delt opp i 3 grupper, som byttet på 
å lage mat. Da vi var ferdige med å plante trærne, gikk vi litt opp i skogen for å 
tynne ut. Det syntes jeg var morsomst. Å kappe trærne altså, for vi måtte jo rydde 
opp etter oss. Av de små trærne vi hadde hogd, lagde vi en gapahuk, slik at den 
som hadde lyst kunne ligge ute med underlag og sovepose. Det var helt mørkt da 
vi gikk opp til gapahuken, ganske skummelt i starten, men etter hvert var det ikke 
så skummelt likevel. Jeg anbefaler alle å dra til Olsby, der kommer du til en stor 
opplevelse du sent vil glemme, det lover jeg!

Innholdet i perioden kan være:
Skogpleie, rydding av små, koselige områder i skogen, bygging av 
gapahuk for overnatting, bygging av enkle grenhytter, vedhogst, 
kløving og stabling av ved.
Olsby gård kan være behjelpelig med rimelig leie av buesager og 
økser til vedhogst og kløving. Vi kan også skaffe fagpersoner som 
kan gi en grundig gjennomgang av sikkerhetsregler for tynnings-
hogst, og som har god kjennskap til stedet.

Biologi
Olsby gård er et eldorado for et rikt fugle-og dyreliv. Stillheten gjør 
at både hare, rev og elg kan komme helt inn på tunet, og sjeldne   
fuglearter er observert på halvøya. Naturens blomstrende liv og 
rike forekomster av bær og sopp er viden kjent.
Kulturlandskapet avtegner seg tydelig på Olsby gård; man kan opp-
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leve hvordan det har dannet seg, og også endrer seg i vår tid. Man 
kan se rester av gammel bosetting, og oppleve hvordan naturen 
kan ta over, der den ikke pleies. Et rikt biologisk mangfold danner 
grobunn for gården, også i dag. Ikke minst vil elevene kunne opp-
leve, ved litt innsats, hvordan et lite område kan forvandle seg, ved 
for eksempel rydding og oppdyrking av et lite jordstykke.
Tenke globalt, handle lokalt!
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Økologi
Naturens økologiske kretsløp kan studeres på Olsby gård. Kompos-
tering kan læres, og elevene kan oppfordres til å tenke gjennom hva 
bærekraftig utvikling vil innebære.

Mat og helse
Olsby gård har et kjøkken med tilstøtende matsaler som egner seg 
utmerket som skolekjøkken. Her kan tre, fire grupper av elever ar-
beide samtidig, eller tilberede lekkerheter som de deretter kan ser-
vere skogsarbeidergruppen, ved samlingen rundt bålet bare et par 
hundre meter unna.
 
Oppdekking til en treretters middag på kvelden, kan planlegges og 
gjennomføres med de beste råvarene fra de biodynamiske gårdene 
i nærheten, og med naturens egen pynt som dekorasjon. 
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Mat og helse er, ifølge Steinerskolenes læreplan, et skapende fag, og 
på Olsby gård kan ideer bli virkelighet..
Et hovedområde i faget er Fra jord til bord, og her kan et besøk på 
en av de biodynamiske gårdene i nærheten, være en mulighet. Ved 
å handle miljøbevisst, og lage retter av lokale råvarer, kan elevene 
bli motivert til å velge en livsstil som tar vare på både menneske og 
miljø. Matens betydning for den fysiske og psykiske helsen, vil bli 
tydelig på Olsby, når man kombinerer matlaging med friluftsliv og/
eller praktisk arbeid!

Friluftsliv
Vi sakser fra Steinerskolenes læreplan:

Friluftslivet skal bidra til å styrke relasjonen mellom elevene og naturen.  Faget 
skal fremme respekt for og kunnskap om natur og naturkreftene. Friluftsliv som 
en del av kroppsøvingsfaget retter seg spesielt mot å gjøre erfaringer i naturen; 
gjennom aktiv deltagelse, planlegging, gjennomføring og etterarbeid vil elevene  
oppøve selvstendig handlingskompetanse, økt selvinnsikt og sosial bevissthet. 
Faget kan bidra til å utvikle et positivt og sosialt læringsmiljø hvor gode opplev-
elser og samvær bidrar til fysisk og psykisk overskudd, ansvarsfølelse og initia-
tivkraft. Det å mestre noe skaper glede og selvtillit. Kroppsøving skal være med 
på å skape disse øyeblikkene av mestring og et sunt og godt forhold til egen kropp.

Olsby kan by på rike opplevelser i friluftsliv. Turer av korte og len-
gre varighet kan gjennomføres i kupert terreng, gjerne ned mot 
Mjøsa, som ligger bare et par kilometer rett syd for gården. Her 
er naturen overdådig vakker, med de lekreste svaberg og et trolsk 
utsyn mot Skreiafjellene på den andre siden av Norges største og 
dypeste innsjø.
Med bil eller buss er det heller ikke langt til Smaragdgruvene på 
Minnesund, der elevene kan gå på leting og nesten helt garantert 
sikkert finne sine egne smaragder!




