
                                               Klassemiljøtur 2022 

 

Informasjon om klassemiljøtur, Bryne 
VGS 2022 

 

Alle elever i VG1 ved Bryne vidaregåande skule 

skal i år delta på et todagers opplegg med 

overnatting, der målet er å skape et godt 

klassemiljø hvor kjennskap til hverandre og trygghet 

i gruppa står sentralt. Elevene starter på ny skole, kommer fra ulike steder og møter 

mange nye mennesker i en ny klasse - det tas nok noen nervøse skritt på vei inn 

dørene. Det er en rekke fordeler ved å tilrettelegge for at elevene har mulighet til å bli 

bedre kjent med hverandre. Jo bedre du kjenner medelever du skal kommunisere og 

samarbeide med, desto større sjanser er det for gode resultater både individuelt og i 

gruppe. Trygghet i klassen er et viktig utgangspunkt for god læring.  

Disse tankene rundt opplegget støttes også av verdiene likeverd, lærelyst og 

samhold som er med på å utdype skolens visjon «saman skaper me framtida». 

 

I forkant skal vi gjennomføre et grundig informasjonsmøte hvor elevene får 

nødvendig informasjon, samt at de kan bli litt kjent med oss som skal være deres 

kontaktpersoner de to aktuelle dagene. Vi vil også kartlegge eventuelle sykdommer, 

allergier og annen aktuell informasjon som er viktig for oss å ha kjennskap til. Dette 

møtet vil holdes allerede en av de første skoledagene for dem som skal delta i uke 

34, 35 og 36, mens klassene som skal delta de senere ukene, vil bli kalt inn til 

informasjonsmøte nærmere den aktuelle datoen for opplegget.  

Se vedlagt oversikt over når deres klasse skal på tur, og når de skal være med på 

informasjonsmøte.  

 

Opplegget og overnattingen finner sted på Holmavatn. Elevene blir transportert med 

buss fra skolen og tatt imot av oss ved ankomst. I løpet av dagen vil vi gjennomføre 

aktiviteter utendørs med vekt på bl.a. samarbeid, kommunikasjon, lek og mestring. 

Overnattinga blir innendørs på flermannsrom.  
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Dag to starter med felles frokost inne, før vi avslutter opplegget med flere aktiviteter 

og oppsummering av turen. Elevene hentes av bussen og kjøres tilbake til Bryne 

hvor de skal gjennomføre et læringsoppdrag. 

 

I forbindelse med opplegget ønsker vi at kontaktlærere informerer elevene første 

skoledag om at de skal delta på klassemiljøtur, og minner dem på informasjonsmøtet 

(se oversikt over når dette er satt opp for din klasse).  

 

Mvh 

Hans Utistog 

Tone Gjøse 
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Oversikt over deltakelse på klassemiljøtur 

 

 

Datoene for disse møtene kommer ved et senere tidspunkt 

Delta på tur Informasjonsmøte 

24-25. Okt: RM A OG B  

25-26. Okt: TIF A OG B 

26-27. Okt: TIF C OG D 

27-28. Okt: TIF E OG F  

31-01. Okt/Nov: TIF G OG H 

01-02. Nov: BYGG A OG B 

02-03. Nov: Bygg C OG D  

03-04. Nov: Bygg E  

 

 

 

 

Delta på tur Informasjonsmøte 

22-23. Aug: STA Torsdag 18. august klokka 09:00 A1041 

23-24. Aug: STB 

24-25. Aug: STC 

25-26. Aug: STD Torsdag 18. august klokka 10:00 A1041 

29-30. Aug: STE 

30-31. Aug: STF 

31-01. Aug/Sep: HO A OG B Torsdag 18. august klokka 12:00 A1041 

01-02. Sep: HO C OG D 

5-6. Sep: HO E OG F 

6-7. Sep: HO G OG SR A Torsdag 18. august klokka 13:00 A1041 

7-8. Sep: SR B OG C 


