
VELKOMMEN PÅ SKOLETUR MED 

OVERNATTING PÅ UTØYA 

 

Utøya har lang historie som et sted for ungdomsengasjement. Etter 

terrorangrepene 22. juli 2011 bærer Utøya et sterkt vitnesbyrd om hvorfor verdier 

som respekt, likeverd og mangfold ikke kan tas for gitt, men må forsvares og 

fremmes av hver og en av oss. Utøya i dag er også et eksempel på unges 

motstandskraft mot terror. Til sammen gjør dette at Utøya er et unikt sted for deres 

skoletur.  

OM ARRANGØRENE OG UNDERVISNINGSFORM 

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et ressurssenter for opplæring i 

demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Senteret ble 

opprettet av Norge og Europarådet i 2008, og holder til i Oslo. EWC samarbeider med Utøya 

og 22. juli-senteret om undervisningstilbud om 22. juli og demokratisk medborgerskap. 

Undervisninga er lagt tett opp til læreplanen i flere skolefag. Vi legger opp til mye dialog og 

samarbeid både mellom elever, og mellom elever og underviser. Et viktig mål er å få elevene til 

å reflektere over hva de selv kan gjøre som aktive, demokratiske medborgere i samfunnet de er 

en del av. 

Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. 

Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse, og er en politisk 

læringsarena for barn og unge, med fokus på arbeid mot fremmedfrykt, hatytringer og 

konspirasjonsteorier. I tillegg er øya et verdig minnested for nye generasjoner, så vi aldri 

glemmer 22. juli 2011.  



PROGRAM  

Det kan bli noen justeringer i programmet i forkant.  
Dag 1 

11.00     Oppmøte på kaia 

11.15 – 12.00   Velkommen og innsjekk – Underviserne tar dere med til hyttene, 

   skolen må selv dele elever inn på rom.   

12.00 -12.30   Lunsj 

12.30 – 14.00   Omvisning på Utøya - Med besøk i utstilling om Utøyas historie,  

   tidslinje over hendelsesforløpet 22. juli og minnested.  

14.00 – 14.15   Pause 

14.15 – 15.00   Ballongferden - En øvelse hvor elevene må prioritere mellom 

 menneskerettighetene, og reflekterer over hva de ulike rettighetene 

 betyr for dem.  

15.00 – 15.10   Pause  

15.10 – 16.00   Mine privilegier - En øvelse hvor elevene reflekterer over egne  

   privilegier og over hvordan vi kan bidra til like muligheter for  

   alle.  

16.00 – 17.00   Fritid og mulighet for utendørs aktivitet for elevene 

Praktisk møte for voksne 

17.00 – 18.00   Middag 

18.30 – 20.30  Filmvisning/Brettspill – Vi viser en hyggelig og faglig relevant film, 

og setter opp brettspill.  Alle må delta på en av aktivitetene. 

  

Dag 2 

08.00 – 09.00  Frokost 

   Alle hytter skal ryddes, sengtøy tas av og bagasje tas med til torget før 

   kl 09.00 

09.00 – 09.15  Velkommen til dag 2!  

09.15 - 10.00   Hvordan reagere på hatprat - En øvelse hvor elevene lærer hva  

   hatprat er og diskuterer ulike måter å reagere på. 

10.00 – 10.15   Pause 

10.15 – 11.00   Hei, hei, på tide og stå opp og endre verden - En øvelse hvor  

   elevene utforsker hva de kan gjøre for å påvirke samfunnet  

   rundt dem.  

11.00 – 11.15   Avslutning og evaluering 

11.30    Avreise med båt – påsmurt baguett til å ta med 



PRAKTISK INFO OG FORSLAG TIL FORBEREDELSE 

Forslag til forberedelse  
For å sikre at elevene får størst mulig læringsutbytte av undervisningstilbudet vårt, anbefaler 

vi at dere arbeider med relevante temaer på skolen i forkant og etterkant av reisen.  

På Det Europeiske Wergelandsenterets nettsider kan dere finne nyttige verktøy og forslag til 

øvelser: www.demokrativerksted.no/ressurser  

 

Her finner du blant annet:  

• Digital tidslinje og andre verktøy til å snakke om hva som skjedde 22. juli. 

• Forslag til samtalestartere for å bli kjent med Utøya som et sted for minne, læring og 

engasjement.  

• Øvelser som tar for seg temaer som forebygging av hatprat, ungdomsmedvirkning og 

den enkeltes ansvar og mulighet til å engasjere seg i samfunnet rundt en.  

 

Om skolens ansvar under besøket 

Vi stiller med en underviser per 30 elever, som leder gruppa gjennom det faglige innholdet i 

besøket. Vi håper lærere/voksenpersoner tar del i undervisningsdagen, og bidrar til å skape 

et godt læringsmiljø gjennom hele besøket. Det er lærerens/voksne ressurspersoner ansvar å 

sørge for at det er ro til avtalt tid om kvelden, og at elevene møter til avtalt tid og sted til hver 

undervisningsøkt. Alle har et ansvar for at både bygg og utearealer på Utøya er i samme stand 

ved avreise som ved ankomst. Lærerne/voksne ressurspersoner har et ekstra ansvar for å 

minne elevene på dette ansvaret. 

Pakkeliste  

I tillegg til vanlig skift og toalettsaker, husk 

• Klær etter vær (sjekk værmelding) – omvisning er utendørs 

• Innesko/tøfler (kan være gulvkaldt) 

• Evt. mellommåltider/snacks 

• Ørepropper 

• Drikkeflaske til å ha vann i 

Sengetøy og håndkle er inkludert på rommene. 

 

Om overnatting og måltider 

Aktivitetene i nye kursfasiliteter, og det er wifi i hovedbygningene. Overnatting skjer i hytter 

på øya, med plass til 4-6 elever på hvert rom. Dere kan med fordel dele elevene inn i rom på 

forhånd.  

Det blir servert lunsj og middag dag 1, og frokost pluss matpakke til lunsj dag 2. Det er en 

også kiosk på øya, med mulighet for å kjøpe snacks og mellommåltider.    

 

Kontakt oss 
For booking, praktiske spørsmål knyttet ankomst, overnatting og måltider:  

 Ann Helen Løvstad, Arrangementsansvarlig på Utøya  

Tlf: 93201539  Epost: annhelen@utoya.no  

 

For spørsmål knyttet til det faglige innholdet:  

 Inga Marie Nymo Riseth, Rådgiver, Det Europeiske Wergelandsenteret 

 tlf: 90178475  Epost: inga.riseth@theewc.org  
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