
Hovetun alternative opplæringssted er for eleven som trives i et lite og oversiktlig miljø, som liker å arbeide 
praktisk og er glad i frisk luft og aktiviteter. Vi tilbyr en inspirerende skoledag en dag i uka for elever på 
mellomtrinnet. Velkommen til oss!

alternative opplæringssted



Mange elever synes det er vanskelig å finne seg til rette i en teoretisk og utfordrende skolehverdag. På Hovetun til-
byr vi en annerledes skoledag, hvor vi gjennom praktisk arbeid og opplevelser ønsker å skape rom og engasjement 
for læring og utvikling.

På Hovetun tror vi på at du lærer bedre og raskere når teori møter praksis i et hyggelig og positivt læringsmiljø. 
Som når du planter et frø som slår røtter og vokser til en vakker plante. Som når planker og spiker blir til en sterk 
vegg. Som når mel, olje, gjær og vann blir til et smakfult brød, som igjen skaper smil og glede hos dine medelever 
til lunsj. Som at du lærer matematikk når pluss blir til minus på værstasjonen utenfor.

Skolehverdagen på Hovetun skal inspirere til glede, engasjement og lærelyst. Med et smil rundt munnen møter vi 
dagen med nysgjerrighet og forskertrang. Sammen med dine medelever utvikler du dine sosiale ferdigheter i et 
trygt og godt læringsmiljø. 

Vi tror på deg!



Hovetun alternative opplæringssted for mellomtrinnet ligger i fantastiske 
omgivelser på Hove på Tromøya. Nærheten til naturen er umiddelbar. Uten-
for døra er det store grøntanlegg, havet er like ved. Inne har vi flotte lokaler 
med stort kjøkken, stue med biljardbord og et undervisningsrom.

Hovetun tar imot inntil seks elever per dag. Lærerne Kristin og Tor og miljø- 
terapeut Mia vil lede og inspirere deg gjennom skoledagen. Hver dag lager 
og spiser vi lunsj sammen, så du trenger ikke å ta med nistepakke.

Om Hovetun

• Friluftsaktiviteter.
• Sår og planter, fra jord til bord.
• Kunst- og håndverksprosjekter.
• Lager mat.
• Ekskursjoner.

• Sosial trening.
• Lek og aktiviteter.
• Hver dag lager vi lunsj som vi 

spiser sammen.

Ting vi gjør
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Elever på mellomtrinnet i Arendal kommune kan be om å få én 
annerledes skoledag på Hovetun. Vi tar i mot grupper på fem, seks 
elever fra mandag til torsdag. Skoledagen er fra kl. 09 til 14. Skole-
tilbudet gjelder for elever ved de kommunale skolene i Arendal.

Ønsker du å være elev ved Hovetun alternative opplæringssted for 
mellomtrinnet? Da må du og dine foresatte snakke med kontakt-  
læreren din. Innmeldingen skjer gjennom skolen din.

Kontaktinformasjon:
Hovetun alternative opplæringssted
Hove leir
4818 Færvik
 
Tlf: 468 63 730
Rektor tlf: 992 79 639

Slik gjør du


