
 
 
 
 

  

Tur til Tjøme 
mandag 19. september til tirsdag 20. september 

 
Informasjon til elever og foresatte på 1STA, 1STB, 1STC 

 
På Bjørnholt vgs er vi opptatt av at elevene skal trives og ha 
et godt læringsmiljø. For å bygge gode relasjoner, drar vi på 
overnattingstur til idylliske Heia Eidene på Tjøme.  
 
Dag 1 blir hovedfokus sosiale aktiviteter og dag 2 blir det 
fotballcup. Det er viktig at alle elever deltar på turen.  
 
1STA, 1STB og 1STC  
drar fra skolen mandag 19. september kl. 08.15,  
og kommer tilbake til skolen tirsdag 20. september før 16.00. 
 

Det vil være ca. 80 elever, 6 kontaktlærere, 2 fra ledelsen, 3 miljøarbeidere 
samt 1 rådgiver. Elevene plasseres i egne jente- og guttehytter.  

 
 

 
 

PROGRAM 
Dag 1 Dag 2 

08:00 – Oppmøte Bjørnholt vgs 
08:30 – Avreise 
10:30 – Ankomst Heia Eidene, Tjøme 
10:30-11:30 – Informasjon, utforsking 
og lunsj (matpakke) 
11:30-16:30 – Organiserte aktiviteter 
klassevis 
14:00-16:00 – Innsjekk gruppevis 
16:30-20:00 – Grilling og aktiviteter på 
stranda 
20:00-23:00 – Egentid på fellesarealer 
og rom 
23:00 – Sengetid 

08:00-09:45 – Frokost og utsjekk 
10:00-13:00 – Fotballcup 
13:00-14:00 – Felles lunsj 
14:00 – Hjemreise 
16:00 – Ankomst Bjørnholt vgs 



Huskeliste for elever: 
 

Dag 1: 
v Alle må ha med egen matpakke til lunsj dag 1. Det er ikke 

butikk i nærheten 
v Gratis middag/grilling til alle 
v Ta med vannflaske og snacks 

 

Dag 2: 
v Gratis frokost og lunsj til alle 

 

Pakkeliste 
* Gode sko (joggesko) 
* Gymtøy (til fotballcup) 
* Klær etter vær: 

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

o Regntøy 
o Badetøy (hvis du ønsker å bade i havet) NB: ta med 

badesko/sandaler 
* Håndkle  
* Toalettsaker  
* Ekstra skift (sokker, undertøy osv.) 
* NB! Det er ikke nødvendig å ha med PC eller skolebøker 
* Det er ikke nødvendig med soveposer eller sengetøy (dere får utdelt 

sengetøy) 
 
 
 

Skolens regler gjelder på hele turen! 
 

 

Har dere spørsmål? 
Ta kontakt med kontaktlærer eller trinnansvarlig: 
• Trinnansvarlig vg1 studiespesialisering: Stian Lundberg Syversen. Mob: 

48282423 
 

• Trinnansvarlig vg1 elektrofag: Lotte Gjertsen. Mob: 90503889 
 

• Trinnansvarlig vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon: Alevtina 
Polyakova. Mob: 90978649 
 

Mvh. Stian, Lotte og Alevtina 
 

 
 

  Svarslipp returneres til kontaktlærer 
 

 
Navn: 

 

 
Klasse:  

 

 
 

(sett kryss) 
 

* Skal være med på tur 

* Skal ikke være med på tur 

 
Allergier:  
 
Medisiner: 

 

 
 
Noe annet vi burde vite om før avreise: 

 

 

 

 

 
 
 

Underskrift elev:  
 

Underskrift foresatte:  

 

 
 
 
 
 

 


