Praksis for skoletur på
ungdomsskolen

Innlegg ved Hanne Huitfeldt, FAU leder Skøyenåsen skole 8-10.trinn
Dato: 24.11.2020

Skoletur på Skøyenåsen ungdomskolen
• Elevene på Skøyenåsen drar til Rjukan på en 3 dagers tur med 2 overnattinger.
• Godt faglig innhold med lokale guider
• Sosialt for elevene som bor på hytter og lager mat frokost og lunsj selv.
• Reiser i starten av 10.trinn. Skolen vår er stor og har nå 8. klasser på 9.trinn
• Reisen til Rjukan kostet kr 2950,- per elev.
• FAU har besluttet en dugnadsinnsats på opptil kr 2000,- fra elever og foreldre.
• Skolen dekker resterende kostnader.
• Innsamlinger på tvers for hele trinnet i regi av en dugnadskomité med 2 foreldre fra hver klasse.
• FAU har økonomistyring, konto og Vipps, og arrangerer første møte for dugnadskomitéen.

• Tidligere reise var reisen til Berlin hvor skolen dekket lærerne sin reise, og innsamlinger / dugnader dekket elevene og
foreldrenes reise, kostet opp mot kr 6000,- Innsamlingene var klassevis organisert.

Samfunnsfag- og naturfagtemaer inngår i turen
• Elevene forbereder seg i forkant, eks Tungtvann-serien på NRK
• Etter reisen skal de kunne forklare og ha en forståelse for Rjukans
viktige funksjon under 2.verdenskrig
• Kjenne til bakgrunnen for tyskernes interesse for Rjukan og
tungtvannet
• Kunne diskutere viktigheten av motstandsbevegelsen under
2.verdenskrig
• Drøfte sabotasjens betydning for utfallet av 2.verdenskrig
Noen begreper de skal kunne etter turen: tungtvann,
motstandsbevegelse, sabotasje, krigskollaboratør, medløper, profitør,
alliert, etterretning, naturressurser, kunstgjødsel

Ulik praksis
I dag:
• Ulik praksis for tur og sted, våre naboskoler drar fortsatt på tur til Tyskland/Polen på 10.trinn, de
nærmeste skolene har 2 og 3 klaser på 10. trinn. Samler inn via dugnader.
• Det å kunne reise på en felles tur er vanskelig for store skoler.
• Finnes noen få støtteordninger, men de fleste har hittil kun fokusert på andre verdenskrig og
antisemittisme.
• Fra UDIR har støtte vært gitt på utlandstur ved minst 3 overnattinger, men under covid-19 fra
30.september endret UDIR retningslinjer til at reiser på færre enn 3 netter og reiser i Norge kunne
dekkes.

Øremerking av midler til skoletur på
ungdomskolen
• Skolen bør få øremerket kr 2500,- per elev til skoletur
• «Gratisprinsipp» vil da kunne følges, og mat kan komme i tillegg
• Faglig innhold relatert til demokrati og menneskeverd
• Sosialt viktig

• Er dette noe andre skole ønsker og KFU kan jobbe for?

