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Informasjon til elever og foresatte på VG1 F21 
Tur til Tjøme onsdag 6. til torsdag 7.september 
 

På F21 er vi opptatte av at elevene skal trives og ha et godt læringsmiljø. For 
at elevene skal få mulighet til å bli godt kjent med hverandre og lærerne sine, 
drar vi på overnattingstur til Tjøme 6.-7. september. Som dere ser av 
programmet nedenfor, er programmet todelt. Onsdag blir hovedfokus sosiale 
aktiviteter, mens torsdag blir det fagdag i naturfag, geografi kroppsøving og 
mediefag. Det er viktig at alle elever deltar på turen.  
 
Vi blir nesten 200 elever, 12 kontaktlærere, 2 trinnansvarlige fra ledelsen, en 
miljøarbeider samt 3 rådgivere. Elevene plasseres i egne jente - og guttehytter.  
 
Program: 
Onsdag 6.september:  

• 7.45-8.10: Gratis frokost i kantina på skolen (valgfritt) 

• 8.15: Ombordstigning i bussene 

• 8:30: Avgang 

• Ca.10.15: Ankomst Heia Eidene på Tjøme. 

• 10.45- 13.00: Innsjekk, informasjon om regler og opplegg, utforskning av 
området, lunsj.  

• 13.00- 18.00: Diverse organiserte aktiviteter  

• 19.00: Grilling og diverse frivillige aktiviteter  

• 23.00: Sengetid.  
 
 
Torsdag 7.september:  

• 8.00-9.45: Frokost og utsjekk. 

• 10.00-14.30: Tverrfaglig fagdag naturfag / geografi /mediefag /kroppsøving. 
Egen rådgiverstand 

o lunsj 12.00-12.30  

• 15.00: Hjemreise 

• ca. 17.00: Ankomst F21 
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Huskeliste for elever: 
 
Mat  
Onsdag: 

• Alle må ha med egen mat til to enkle måltider + grillmat til middag kl. 19.00 

• Ta med vannflaske og eventuelt noe snacks.   
Torsdag: 

• Gratis frokost og lunsj til alle 
 
Klær og sko 

• Gode sko (joggesko) 

• Varme klær (ullgenser!) Vi skal være mye ute og det blir kaldt om kvelden.  

• Regntøy 

• Badetøy (hvis du ønsker å bade i havet) 

• Håndkle 

• Toalettsaker (tannbørste) 

• Ekstra skift (sokker, undertøy osv) 
 
Notatbok og skrivesaker til fagdagen.  
 
NB! Det er ikke nødvendig å ha med Mac eller skolebøker.  
Det er ikke nødvendig med soveposer eller sengetøy. Heia Eidene stiller med rene, 
oppredde senger med dyner og puter.  
Gi beskjed til kontaktlærer ved allergier og evt andre ting vi bør vite i forkant av 
turen.  
 
Har dere spørsmål? 
 
Ta kontakt med kontaktlærer eller trinnansvarlig: 
 
Avd.leder Medier og kommunikasjon/ trinnansvarlig vg1 MK:  

• Niklas Brinchmann tlf:  93858151 
 
Ass.rektor/trinnansvarlig vg1 studiespesialisering:  

• Mari Indregard tlf:  99514859 
 
 


