
Spørreundersøkelse Hoveodden -
ledelse
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• Har dere benyttet Hove-området 
som en del av deres undervisning? 
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Hva bestod aktiviteten i? 

Link: Ekskursjon med elevgrupper

Tema livet i fjæra, miljø, Raet...

Link: Aktivitetsdag 

Den naturlige skolesekken

Link: Undervisningsopplegg om raet og stranddag.

Link: Turmål! 

Samling av alle førskolebarn på Tromøy blant annet. 

Link: klassetur med naturfaglig innhold

Link: Deltakelse på Vikingdagen som Viking-laget arrangerer hvert år.

Link: Livet i fjæra, kroppsøving og friluftsliv og Vikingedager

Link: Leide lokaler til alternativ opplæringsarena

Link: Natursti, tur og andre aktiviteter i forbindelse med aktivitetsdag

Link: Ekskursjon: "Livet i fjæra". Elevene ser på landskapsformer, spor fra istida, vegetasjon, dyre- og 
plantelivet i og ved sjøen.

Link: Turer; gå i rullesteina, plukke skjell, leke og klatre.

Overnatting på Canvas Hove.

Felles aktivitetsdag for barnehagene på Tromøy.

Link: Hvert på insekt jakt og hatt grovmotoriske aktiviteter



• Har dere benyttet Hove-området til 
aktivitetsdager eller lignende? 
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Hva bestod aktiviteten i? 

Link: Strandrydding

Link: Samling av alle førskolebarn på Tromøy. 

Avslutningstur for våre førskolebarn. 

Brukt lokalmiljøet på Hove med blant annet livet i fjæra. 

Link: utedag med naturfaglig innhold

Link: Ballspill og andre idrettsaktiviteter, livet i fjæra og Vikingedager

Link: Natursti, bading, fisking, tur

Link: Felles dag med barnehagene på Tromøy. Leke og spise sammen. Natursti.

Link: Hav og skog



• Hvilke områder på Hove har dere 
benyttet? 
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• Hvordan ønsker dere å bruke Hove 
fremover (fri tekst)

Link: Barnehagen ligger for langt unna Hove. 

Link: Som vi har gjort tidligere

Link: Vi kommer til å bruke hele Hoveområdet som turmål. Strendene inn mot Hovekilen er spesielt 
viktige da disse er langgrunne og er derfor et trygt turmål ved sjøen. 

Link: På samme måte som nå

Link: Krever lettere kollektiv tilbud til hove for at vi skal kunne bruke området. Dersom det kommer så vil 
vi bruke området i fremtiden. Både rullesteinområdet og hoveodden. 

Link: Vi vil gjerne fortsette å delta på Vikingdagen til Vikinglaget, men det har variert hvilke områder de 
har brukt til dette arrangementet. Ikke viktig for oss hvor det legges.

Link: Ønsker at det skal være tilgjengelig for aktiviteter som livet i fjæra, og aktivitetsdager

Link: Vi er positiv til at det skjedde endringer på Hove. Ønsker å bruke område som friområde samtidig 
som det er mulighet for noen aktiviteter for barn eks leirområdet. 

Link: Muligheten for å leie bygninger, samt som turområde

Link: På samme vis som fram til nå.

At det er aktivitet på campingplassen er ingen ulempe. Det er med på å gjøre området mer attraktivt, 
med tanke på type aktiviteter man kan være med på.

Link: ikke

Link: Som ekskursjonssted på samme områder som tidligere.

Link: Turer, aktivitetsdager, overnatting.
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