
Klassetur 19. august 2019

Informasjon til elever og 
foresatte 
Dopapirsalget er endelig over, og nå kommer det elevene har 
gledet seg til siden starten av ungdomsskolen.

Tirsdag 27. august reiser klasse 10D ved Haumyrheia skole på 
klassetur til Oslo. Avgang med buss fra Haumyrheia skole er 
kl. 07.15. Møt opp i god tid!

Program for turen
Se dagsprogrammet på venstre side.

Popsenteret: «Historien om oss».  
Vi arbeider i band, og går gjennom populærmusikkens rolle i 
samfunnet. Alle «bandene» spiller inn sin egen låt i 
Popsenterets lydstudio. 

Haumyrheia klasse 10D �1

Tirsdag 27. august 

07.15: Avgang fra Haumyrheia  
13.00: Popsenteret  
17.00: Pizzabuffet Egon Karl                     
             Johan 
18.30: Sosialkveld 

Onsdag 28. august 

10.00: Nobels Fredssenter 
14.00: Omvisning NRK  
17.30: RUSH trampolinepark  
19.30: Hamburger på                                   
                   Munchies 

Torsdag 29. august 

09.30: Freialand 
12.00: Litt fritid i Oslo 
14.00: Avgang fra Oslo  
17.00: Burgerking e.l.  
20.30: Ankomst Haumyrheia 

Pakkeliste 

• Klær etter vær 
• Toalettsaker 
• Niste for første dag 

(skal holde til kl. 17.00) 
• Drikkeflaske 
• Liten sekk 
• Treningstøy/badetøy 
• Lommepenger/kort 
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https://www.popsenteret.no/ArticleDetails.aspx?ArtId=371&mid=32#HISTORIEN
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Nobels Fredssenter: «Kroppen som slagmark». 
Murad og Mukwege vant Nobels Fredspris for deres arbeid mot seksuell vold, og da spesielt i forhold 
til seksuell vold som våpen i krig. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i fredsprisutstillingen fra 
2018. I den andre delen av opplegget ser vi på hvordan dette er relevant i Norge i dag. 
Elevene forberedes til denne undervisningen i klassen før avreise til Oslo.

Omvisning NRK: Omvisning på Marienlyst hvor vi ser både NRK´s historie, men også dagens 
aktivitet. Kanskje treffer vi en TV-kjendis, kjenner igjen noen kostymer på kostymelageret eller får 
besøkt et TV-studio.

RUSH trampolinepark: 1,5t med hvor vi tømmer kroppen for energi. Alle foresatte må fylle ut 
egenerklæring på https://rushnor.booknow.software/no/bnow__newwaiver før klassen besøker 
trampolineparken.

Freialand: 2 timer i «sjokoladehimmelen». Omvisning og prøvesmaking. Skjema på denne nettsiden 
må fylles ut før avreise og sendes til Erik: https://www.freia.no/~/media/Freia/Norway/Files/PDF/
samtykkeskjema.pdf 

Overnatting: Vi overnatter i leiligheter hos Frogner House Apartments i Arbins gate 3. 3-4 elever bor 
sammen, og romfordelingen settes opp av Erik. Bortsett fra at vi ikke har frokost inkludert i prisen er 
alt som et «normalt» hotell. Sengetøy og håndklær ligger klart og venter på oss. Det er et lite kjøkken i 
hver leilighet, og vi handler inn brødmat slik at alle spiser frokost i sin egen leilighet.

Mat: Elevene tar med nistemat hjemmefra som skal holde frem til pizzabuffet på Egon kl. 17.00 
tirsdag ettermiddag. Etter dette får elevene all nødvendig mat. Det er ett varmt måltid hver dag, som 
står nevnt i programmet. Utover dette serveres det brødmat til måltidene.  
Gi beskjed til Jens Kaspar Strømme innen 23. august dersom det er spesielle forhold angående mat 
som lederne må vite om.

Treningstøy/badetøy står nevnt i pakkelisten. De som vil kan delta på felles joggetur før 
programmet starter onsdag morgen. Avhengig av vær kan det være vi også gir muligheten for et kort 
bad i løpet av turen. Både jogging og bading er selvfølgelig helt frivillig.

Regler på turen: Alle elever skal forholde seg til 
skolens ordensregler for klassetur som er sendt hjem 
med hver enkelt elev. Utover dette forventes det at 
elevene forholder seg til regler/ordensregler hvor vi til 
en hver tid befinner oss (som f.eks. overnattingssted, 
buss, arrangementer, spisesteder m.m.), og at elevene 
retter seg etter de opplysninger/instruksjoner som blir 
gitt.

Hilsen lederen på turen: 
Christine Kohl-Larsen (41 68 67 41) 
Hilde Aadnevik Wetteland (90 86 24 75)  
Cecilie Aanensen Nordal (97 52 50 49)  
Jens Kaspar Strømme (99 21 03 10) 
Erik Fredheim (93 66 07 79)
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https://www.nobelpeacecenter.org/undervisningsopplegg-8-10-trinn
https://www.rushtrampolinepark.no/oslo/
https://rushnor.booknow.software/no/bnow__newwaiver
https://www.freia.no/~/media/Freia/Norway/Files/PDF/samtykkeskjema.pdf
https://www.freia.no/~/media/Freia/Norway/Files/PDF/samtykkeskjema.pdf
https://frognerhouse.no/leilighetshotell/oslo/vika/arbins-gate-3/

	Tirsdag 27. august
	Onsdag 28. august
	Torsdag 29. august
	Pakkeliste
	Informasjon til elever og foresatte

