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Turen er bestilt …
Polentur for neste års 10. trinn
ved Åmot ungdomsskole er nå
bestilt. Avreisedato er satt til
lørdag 7. oktober. Retur lørdag
14. oktober. Nytt i år er at vi
foreldre står som reiseledere,
og at turen skjer i høstferien.
Se mer info om dette i saken
til høyre under bildet.

… vi er nesten i havn
økonomisk …
… men vi trenger en god siste
runde med salg av dopapir,
tørkepapir, kaffe og te for å
være helt i mål. Og med
skikkelig innsats har vi penger
til avslutning for 10. klasse juni
2018 også. Mer info sendes
snart ut fra Dugnadskomitéen.

… og planen er klar!
Vi har vært i kontakt med Ener
ungdomsskole på Hamar og
«arvet» opplegget deres for
foreldre-styrt Polentur. De har
reist til Polen på denne måten
i mange år og er veldig
fornøyd med ordningen. Noen
endringer vil det bli når vi
overtar jobben lærerne har
gjort, men dette har Ener
utarbeidet et godt system for.
Vi kommer tilbake til dette i et
senere infobrev.

www.hvitebusser.no
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Ny ordning for Polenturen!
Da vi var i gang med forberedelser og bestilling av Polenturen
for neste års 10. trinn, ble vi anmodet av rektor Ellen S.
Svarstad ved Åmot ungdomsskole om å undersøke om turen
kunne legges til uke 41, til høstferien. Da dette var mulig for
reisearrangøren Hvite Busser, har rektor og sektorleder for
oppvekst i Åmot kommune, Veronica Øien, valgt å trekke seg
ut av arrangementet. Så fra nå av er dette en foreldrestyrt tur
for ungdommene våre.
Årsaken til at dette skjer nå, er at det er varslet tilsyn ved
Åmot ungdomsskole hvor Polenturen i sin tidligere form ikke
ville bli godkjent på grunn av gratisskoleprinsippet. Det betyr
at rektor ikke kan belage seg på foreldres dugnadsjobbing for
å finansiere turen og skoleopplegget som er planlagt rund
denne. Risikoen ved å ikke flytte turen til høstferien er at
turen kan bli avlyst på kort varsel og pengene i klassekassa
ville være tapt - dersom tilsynet finner sted etter vi har betalt
depositum og før vi reiser. Dette tilsynet er FAU blitt varslet
om, i tillegg til at det er nevnt på tidligere foreldremøter av
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Påmeldingsfrist
for deltakere og
reiseledere:
Fordi turen nå arrangeres
i høstferien - som er utenom
skoletid - kan ingen elever
pålegges å delta. Vi håper
imidlertid at alle blir med, og
har budsjettert for dette. For
at vi skal ha full oversikt over
deltakerne ber vi om en
skriftlig tilbakemelding på
dette. Vi må vite hvem som
skal delta og hvem som ikke
skal delta innen 20. mars 2017.
Melding om dette sendes på
epost sidsel@haralosen.no.
Merk at denne datoen er
endelig!
Vi trenger også å vite hvilke
foreldre/foresatte som ønsker
å delta som reiseledere innen
samme dato. Vi kan ikke
garantere at alle som ønsker
å være med som reiseledere
får plass. Antall voksne per
ungdom videreføres fra
tidligere turer. Mer info om
organisering kommer.

NB: Husk før
20. mars 2017:
• På-/avmelding deltakere

(alle elever må gi beskjed!)

24. februar 2017

rektor. Men det var forventet først neste år. At skolen ikke
deltar som før vil imidlertid ikke få så store konsekvenser for
selve reisen, men noe rundt organisering og ansvar vil
naturligvis bli endret.

Påmelding, ordensregler og ansvar.
Fordi turen arrangeres i høstferien er ingen elever pålagt å
delta. Men vi, og skolen, håper allikevel at alle blir med. Se
viktig info om påmelding i spalten til venstre. Faglige
forberedelser vil bli gjort i forkant av turen, i samarbeid med
skolen og i skoletiden. Det vil imidlertid ikke bli samme
opplegg som tidligere med oppgaver for elevene i etterkant av
turen. Om vi ønsker at ungdommene skal gjøre noe underveis
for å samle minner og refleksjoner rundt det de opplever, er vi
frie til å gjøre dette, sammen med ungdommene.
For opplegg og organisering forøvrig har vi fått innsyn i Ener
ungdomsskole på Hamar sitt opplegg for Polentur. De har
reist med foreldre i høstferien i mange år - og er veldig
fornøyd med det. Det vil være samme opplegg for orden,
oppførsel og penger til måltider som før, i tillegg til at vi har
en god ordning for å håndtere uforutsette hendelser eller
konflikter, som tilsvarer ansvaret lærerne tidligere har hatt.
Det skal til slutt understrekes at skolen er veldig positiv til
arrangementet og ønsker at Polenturen fortsatt skal være en
tradisjon for 10. trinn ved Åmot ungdomsskole. Vi i komitéen
tror dette skal være fullt mulig, og setter pris på jobben rektor
har gjort med å samle info og erfaringer fra andre, som gjør
jobben videre så enkel som mulig for oss.
Mer utfyllende info om turen vil bli gitt, nå må vi først få inn
påmelding av ungdommene deres og fra de av dere som vil
være med som reiseledere! Vi håper dere støtter opp om
situasjonen vi er i, slik at turen blir gjennomført som planlagt.
Har du spørsmål kan disse rettes på epost til
Sidsel Pettersen eller til rektor Ellen S. Svarstad.

• Påmelding reiseledere

(foreldre/foresatte)
• Eventuelle spesielle

Med vennlig hilsen Polenturkomitéen 2017
Bente Olsen, Tone Westerheim og Sidsel Pettersen

behov for deltakere
• Sendes på epost til:

sidsel@haralosen.no
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