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HAUMYRHEIA SKOLE 

Klasse 10 C 

 

OSLO 
28. – 30. AUGUST 

 

 
 
ONSDAG 28. AUGUST 
Kl 07.45 Alle møter på skolen 

Kl 08.00 Buss fra Haumyrheia skole til Oslo med stopp i Skien Klatrepark 

  Ta med matpakke og vannflaske – spises når vi kommer frem til Skien Klatrepark 

 

Kl 10.30 Ankomst Skien Klatrepark 

  Parken bygges om i vinter, så i august kommer vi til et helt nytt opplevelsessenter. 

Aktivitetsparken vil inneholde klatrepark, ziplines, tennis, minigolf, bordtennis, 

badminton, basket og shuffelboard. 

   

Klatreparken er en av landets største utendørs parker med ulik vanskelighetsgrad. 

Kribler det litt i kroppen etter å klatre i tretoppene? Ønsker du å prøve deg som 

Tarzan for en dag? Da er Klatreparken noe for deg 

 

 
 

 

Baguett og en drikke deles ut til alle ved avreise fra Klatreparken 

 

 

Kl 15.30 Vi kjører videre fra Skien til Oslo og Haraldsheim hvor vi skal bo 

   

Kl 18.00 Ca ankomst Oslo og vandrerhjemmet 

  Innkvartering og fordeling på rommene. 
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OSLO VANDRERHJEM HARALDSHEIM 

Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo, Tlf 22 22 29 65 

Oslo.haraldsheim@hihostels.no 

 

  
 

Oslo Vandrerhjem Haraldsheim er et hyggelig møtested for reisende fra alle verdens 

deler og er en del av den ideelle organisasjonen Hostelling International.  

Beliggenheten er på Disen litt utenfor byen. Det tar ca 30 minutter å kjøre til Karl-

Johan, og til Teknisk Museum er det ca 10 minutters kjøretur. 

Et ideelt overnattingssted for skoleklasser, skolekorps og idrettsgrupper. 

Haumyrheia skole har hatt klasser her tidligere også. 

 

Alle rommene har dusj/wc. Frokost buffet er inkludert 

Håndkle og sengetøy er inkludert i prisen. 

 

  
 

  
 

 

Kl 19.00 Middag/ Taco buffet med dessert + 1 drikke på vandrerhjemmet 
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TORSDAG 29. AUGUST 
Kl 08.00  Frokost 

 

Kl 08.45  Buss fra Haraldsheim til Utøya 

I løpet av Osloturen skal klassen besøke Utøya. Inger Lise vil forberede 

elevene godt slik at de har bakgrunnskunnskaper om det som skjedde. 

    

Kl 10.00  Ankomst / oppmøte på kaia 

Kl 10.15  Båt til Utøya 

Kl 10.30  Ankomst Utøya 

 

 
 

Kl 10.30 – 10.40  Introduksjon / Dagsbesøket i korte trekk 
Et dagsbesøk på Utøya varer normalt fire timer, og Utøyas undervisere følger oss 
gjennom dagen. I løpet av disse 4 timene lærer elevene om 22. juli 2011, om hvorfor 
Utøya var et mål for terroren, og de får reflektere rundt hva de selv kan gjøre for å 

verne demokratiet mot hatefulle ytringer, anti-demokratiske krefter og ekstremisme.  

 

Kl 10.40 – 11.30 Utøyas gamle historie.  
Elevene besøker en utstilling om Utøyas historie. Gjennom en oppgave som lar de 

være omvisere for hverandre i utstillingen lærer de om Utøyas lange tradisjon som 
arena for opplæring i demokrati, ytringsfrihet, toleranse og mangfold. Gjennom å lære 
om historien, ønsker vi å bidra til at elevene forstår hvorfor Utøya var et av målene for 
terrorangrepet 22. juli 2011, hvorfor det var viktig å ta Utøya tilbake og hva Utøya er i 
dag.  

 

Kl 11.30  Lunsj på Cafe Monica inkludert 1 drikke 

 

Kl 12.00 – 13.00 Om 22. juli 
Elevene besøker læringssenteret Hegnhuset. 

Her får de lære om hendelsesforløpet 22. juli og de får muligheten til å vandre 
gjennom Kafébygget. I kafébygget, hvor 13 ungdommer ble drept og mange flere 

fysisk og psykisk merket for livet, finner vi de fysiske sporene etter terroren i sin mest 
synlige form. Disse sporene bærer på minner og de bærer på historier. 
Deler av kafébygget er derfor bevarte som de var. Bevart for de berørte familiene, for 
AUF-ere, for det norske folk, og ikke minst for nye generasjoner unge mennesker som 
selv må ta ansvar for å hegne om demokratiet. 

Besøket avslutter med en oppgave knyttet til Frode Gryttens dikt «etter 22. juli», som 
lar elevene reflektere rundt respons på terror.  

 

Kl 13.00 – 14.00 Forstå og reagere på hatefulle ytringer 
Elevene lærer om hva hatefulle ytringer er, hva konsekvensene av det kan være og 

hvordan man kan reagere på hatefulle ytringer. Læringen skjer gjennom aktiviteter 
som legger stor vekt på at elevene skal delta aktivt, diskutere og samarbeide med 
hverandre og i mindre og større grupper.  

 

Kl 14.00 – 14.30 På egenhånd på Utøya 

 

Kl 14.30  Båt tilbake  

Kl 14.45  Ankomst landsiden 
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Kl 15.00  Buss tilbake til Oslo 

Kl 16.00  Ca ankomst Oslo sentrum 

 

   Bussen kjører til sentrum, og nå har alle et par timer på egenhånd før 

det blir felles middag i byen. 

Ingen får lov til å gå alene, så vi deler elevene inn i grupper. 

De som ønsker kan gå sammen med de voksne som er med på turen 

til det er tid for middag. 

 

 

Karl Johans gate 

Karl Johans gate er Oslos hovedgate, og strekker seg fra Jernbanetorget 

ved Oslo S til Slottet. Den er gågate fra sentralstasjonen til Stortinget. 

Fra Stortinget til Slottet er den en viktig paradegate. 

Gata har navn etter unionskongen Karl III Johan. 

 
 

 

Kl 18.30  Middag 

 

   HARD ROCK CAFE 
Karl Johans gate 45, 0162 Oslo 

Tlf: 400 06 260 

 

  
 

 

 

 

Kl 20.30   Buss tilbake til hotellet 
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FREDAG 30. AUGUST 
Frokost og rydding og utsjekking fra rommene 

 

 

Kl 09.00 Buss fra hotellet til Freia 
 

Kl 09.30 Omvisning på FREIA 

Kl 11.30 Omvisningen er slutt 
 

  
 

Det blir gøy! 

Visste du at du kan besøke Freiafabrikken midt på Rodeløkka i Oslo? Her ligger blant 

annet Freialand, et opplevelsessenter hvor du får en rundreise i sjokoladens historie.  
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bli med på innsiden, og opplev en magisk verden kalt Freialand. Her gjemmer det 

seg en rik historie, originale kunstverk av Edvard Munch, et lite stykke Norge og 

andre sjokoladeskatter som smelter i munnen. Våre dyktige guider vil ta deg med på 

en reise i sjokoladens og fabrikkens historie. Vi ønsker både skoleklasser, bedrifter 

og andre grupper velkommen 

Et besøk på Freialand er en opplevelse du sent vil glemme😊  
 

Kl 12.00 Vi er klar i bussen for retur mot Kristiansand 

 

Kl 13.00 Lunsj – og stopp 

På veien blir det lunsj på Burger King. Burger King har overtatt lokalene til Marché 

Holmestrand. Burger King har nå landets stiligste beliggenhet over E18 ved Grelland.  

 

  
 

Kl 17/18 Ca ankomst Kristiansand og Haumyrheia skole 

  Vi sier fra underveis hva riktig ankomsttid er. 

   

 

Med forbehold om endringer i programmet 


