Program dagsbesøk
10.00

Oppmøte på kaia

Bussen med skoleklassen blir møtt av en av våre undervisere og hentet av M/S Thorbjørn på
landsiden og kjørt over til Utøya.
Vi anbefaler klær og sko etter vær og temperatur, da vi skal være en del utendørs. Det er også
fint om elevene har med seg ei frukt eller en liten matbit de kan spise om de blir sulten før lunsj.
10.00 – 10.30 Velkommen til Utøya
10.30 – 12.00 Omvisning på øya m/oppgave i Hegnhuset
Vår underviser gir dere omvisning på øya og oppgaver som skal løses. Både i Låven og i
Hegnhuset går elevene på egenhånd og ser på utstillingen. Det er fint om de voksne som
kjenner elevene er med, og hjelper til med å holde ro og orden.
Med ny kunnskap om terrorangrepene 22. juli 2011 friskt i minne og med Utøya som ramme, får
elevene mulighet til å reflektere rundt hva de selv kan gjøre for å verne om demokratiet i møte
med aktuelle utfordringer som hatefulle ytringer og gjennom å ta aktiv del i samfunnet rundt
seg.
12.00 – 12.30 Lunsj i Café Monica
Elevene spiser medbragte matpakker, dersom ikke lunsj er bestilt på forhånd.
12.30 – 13.15 Oppgave: «Reagere på hatprat»
Gjennom denne oppgaven lærer elevene hva hatefulle ytringer er, og gjennom å ta stilling til
ulike situasjoner utforsker de i fellesskap ulike strategier for å imøtegå hatefulle ytringer. Målet
er at de skal kunne bruke det de har lært i sin hverdag.
13.30 – 14.15 Oppgave: «Hei, hei. På tide og stå opp å endre verda»
Dagen avsluttes med å samtale om Frode Gryttens dikt Etter 22. juli. Diktets siste strofe er "hei,
hei, på tide å stå opp å endre verda". Før båten frakter elevene over til landsiden igjen får de i
oppgave å tenke over hva de kan gjøre for å endre verden.
14.15 – 14.30 Båt over til landsiden
På dager hvor flere skoleklasser besøker Utøya samtidig kan det bli noen justeringer i
programmet.
Vi håper lærer/voksenperson som er med er interessert i å delta i undervisningsdagen. Vi stiller
med én underviser per gruppe (max 30 stk), og vi er takknemlig for all hjelp vi kan få fra lærere
til å skape et godt læringsmiljø gjennom hele dagen.

