
Årets SOMMERSKOLE i  

Søndre Land. 
Vi har mottatt veldig mange påmeldinger til årets tilbud – og nesten alle tilbudene er smekkfulle. 

Flesteparten av påmeldingene er elever fra småskoletrinnet og mellomtrinnet. Noen få 

ungdomsskoleelever. De aller fleste har fått tildelt førstevalg, mange andre valg og noen på tredje valg. 

Hvem som har havnet hvor (etter påmelding) har blitt trukket ut  - ingen andre vurderinger er foretatt. 

 

Totale plasser var 120, men ett kurs hadde ikke nok påmeldinger så det falt ut.  

Kursene som blir gjennomført hadde i utgangspunktet 100 plasser, men har nå utvidet til 115.  

Antall påmeldinger totalt: 123 elever. 

 

Nå har alle kursarrangørene mottatt deltakerlister med all informasjon og alle som har meldt seg på (med 

forbehold om at noen påmeldinger ikke kom fram) vil få en epost eller telefon i løpet av kort tid, med 

detaljer om oppmøtetider, steder, påkledning osv. Dette gjelder også de som står på venteliste. 

Gi oss beskjed hvis dere ikke hører noe på et par uker. Det kan også være en epostadresse som er tolket 

feil. Vi har også oppdaget at noen har fått to tilbud – det er bare en glipp – på grunn av den store pågangen 

har vi fordelt alle plassene sånn at de aller fleste har fått et tilbud.  

 

Dere som ikke ønsker å motta tilbudet pga endrede planer osv – gi arrangøren beskjed raskt sånn at de på 

venteliste kan få sjansen til å delta. 

 

Dessverre var det likevel noen som måtte settes på venteliste – selv etter at vi hadde fått utvidet 

deltakerantallet og tatt hensyn til antall deltakere. En sommer er lang og det er jo alltid endringer i planer. 

Så det kan jo bli mulig likevel med sommerskole for alle! 

 

Fairys Crew, Kunstlab Vestsida, Camp Sørberg, Inn på Tunet og Stall Soltun arrangerer i år sommerskole på 

vegne av kommunen. 

 

Vi minner også om to gratis aktivitetsuker – uke 31 og 32, som arrangeres av Søndre Land friidrett: 

https://friidrett.slil.no/gratis-aktivitetsuker-for-barn-og-ungdom-2/ 

 

God sommerskole! 
Kontakt: sander.willassen@sondre-land.kommune.no // tone.gellein@sondre-land.kommune.no 
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