Retningslinjer for Polentur
Turen gjennomføres annenhver høst for 9. og 10.trinn. 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.
Innhold
● 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.
Ansvar og finansiering
● 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. Rektor kaller inn til
første møte i god tid før turen. I komiteen sitter
o Foreldrekontaktene for 9. og 10.klasse
o Kontaktlærerne for 9. og 10.klasse
o Rektor
o Dersom foreldrekontaktene eller kontaktlærerne ikke selv skal være med på turen
velger de andre representanter
● Skolen dekker utgifter til reise og opphold for elevene.
● Elevene dekker selv lommepenger. Anbefalt maksgrense er kr 3000.
● Skolen dekker reise og opphold for 1 lærer pr klasse. I utgangspunktet er dette kontaktlærer,
men det kan avtales at en faglærer eller andre reiser i stedet. Dersom spesielle forhold tilsier
at det er nødvendig med en ekstra voksen, så dekker skolen det.
● Lærer som er med får dekket reise og opphold, og får 1 uke ekstra lønn
● 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. Hvor
mange foreldre som får mulighet til å være med, avhenger av ledige plasser på bussen.
Andre dokumenter:
● Reglement for elevene
● Avtale mellom skole og foreldre som skal være med på turen

