
Polen 2020
                                    17. - 24.september 2020



Program
● Ansvar og retningslinjer
● Reiserute
● Praktiske tips
● Foreldre som ønsker å være med
● Dugnad

● Reglement og forventninger
● Informasjon fremover
● Tid til spørsmål og kommentarer



Retningslinjer
● Målet med turen er å gi elevene en dypere forståelse av temaene 

menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati, og da særlig 
økt kunnskap om jødeforfølgelsen under andre verdenskrig. Det er 
også lagt inn kunnskap om dagens Europa og kulturelle opplevelser 
i flere byer i Tyskland og Polen. Turen har også et viktig formål i å 
bygge et sosialt fellesskap mellom elevene og de voksne.

● Turen er en del av opplæringen på skolen og skal gjennomføres på 
høsten hvert andre år for 9. og 10. trinn.

● Innholdet fokuserer på tema rundt menneskerettigheter, 
menneskeverd og demokrati og dekker kompetansemål i en rekke 
fag, og da særlig i samfunnsfag og KRL.

● Turen legges inn i årsplanene for 9. og 10.trinn, med faglig 
forberedelse og etterarbeid.



Retningslinjer

● Skolen er arrangør av turen og har ansvar for å bestille tur, fordele 
oppgaver og informere foreldre

● Det opprettes en egen komitè som har ansvar for forberedelse av 
turen.

● Skolen dekker utgifter til reise og opphold for elevene. 
● Elevene dekker selv lommepenger. Anbefalt maksgrense er kr 

3000.
● Det er nødvendig at det er noen foreldre med på turen. Foreldrene 

må betale turen selv, være med på opplegget og regne med å bli 
tillagt enkelte oppgaver og ansvar på turen



Krakow

Lyngdal

Auschwitz

Sachsenhausen

Saltgruvene i Wieliczka



Foreldre
● Foreldre som ønsker å være med kan søke 

om det.
● Plass til 5 foreldre
● Pris: kr 8300,-
● Skolen foretar en prioritering, dersom det er 

flere enn 5 søkere. 
○ spesielle hensyn/behov, vært med før, par osv

● Søknad sendes til rektor@lkgskole.no innen 
1.mars

mailto:rektor@lkgskole.no


Diverse informasjon

● Elevene/foresatte skriver under reglement for turen
● Dugnad: 17.mai
● Informasjon blir lagt ut på skolens hjemmeside. 

Sender SMS med link.



Sjekk at 

PASSET 
er gyldig!


