
Uke 13 

 

Mandag: 

XX.XX Gjennomgang av turplan individuelt med linjelærere på zoom 

 

Tirsdag: 

09.30 Ord for dagen med klassen (XX.XX) 

Gjennomgang av turplaner individuelt med linjelærere på zoom 

 

 

Onsdag:  

18.00 Fellessamling på zoom med klassen. Ord for kvelden: XX.XX 

Skriftlig individuelt innleveringsoppgave etter turen. Sendt på mail til lærerne dere alle fikk skriftlig 
tilbakemelding.  

 

Turplan 

- Pakkeliste 
- Kart (tegnet inne rute på Norgeskart). Antall km, høydemeter etc. 
- Til kartet skal det ligge en skriftlig beskrivelse av ruten hvor dere skal bruke «kartspråk». Eks: 

Turen startet ved høyde 79 øst for Tulletjern, videre går jeg nordover mot Tøysetoppen (309) 
ved å følge stien.  

- Risikovurdering 
- Kontaktperson hjemme (melde fra om turen) 
- Mat (den ene middagen skal være tre-retters) 

 

Rammer: 

- Overnatte ute 
- Du kan velge mellom åpen himmel, hengekøy, telt eller gapahuk  
- Maten skal lages på bål eller primus 

 

Konkurranse: 

- Vakreste utsikt (15) 
- Best vær (10) 
- Mest kreative camp (15) 
- Diggeste tre-retters 
- Beste forslag til klassesang (30) 



- Beste instabilde - #FHShjemme #fhsliv (30) 
- Morsomste TikTok (15) 
-  Lag din egen turkamerat (15) 
- Mest underholdende videoblogg fra turen (30) 
- Tyngste sekk (10) 
- Beste turhistorie (som gjerne involverer en fail – 15 poeng) 
- Koseligste videohilsen til flokken <3 

 

 

Alternativ for de som mangler utstyr: dagsturer 
 
 
 

  



                                       Individuell skriftlig evaluering av din Solotur 
 
 

Forberedelser 
 
-Rutevalg: 
 
 

- Pakking: 
 
 

-Matforberedelser: 

 

-Risikovurdering, hvorfor er dette viktig?: 
 
 
-Hva burde du gjort annerledes? 
 
 

 Gjennomføring 
 
- Orientering: 
 
 
- Camp og søvn: 
 
 
- Mat: 
 
 
-Ble rutevalget som tenkt? 
 
 
-Husket du alt fra pakkelisten? 
 
 
-Hva var det mest utfordrende på turen? 
 
 
Generell tilbakemelding på Solodøgn konseptet: 
 
 
 



 

Publisert på Facebook til elevene: 

Hei! 

Neste uke blir det friluftsliv og solodøgn på timeplanen i linjetiden! 

Det betyr at dere skal planlegge og gjennomføre en egen tur i nærområdet. Om mulig skal det være 
med minst en overnatting (tirsdag-onsdag), men vi åpner også opp for at de som vil kan gjøre det fra 
mandag etter undervisning til onsdag. De som ikke har mulighet for overnatting planlegger 
dagsturer. Før turen skal dere lage en egen turplan. Dere kan sove under åpen himmel, telt, 
presenning, hengekøye, gapahuk – kun fantasien setter grenser! Før turen starter skal alle få den 
godkjent av linjelærere. Dette gjør vi ved at vi har individuelle møter med dere på zoom der dere kan 
vise oss turplanen (bruk funksjonen share screen) og forklare hva dere har tenkt. 

 

Grovt skissert linjetid neste uke (endringer kan forekomme): 

Mandag ettermiddag: avreise tur for de som vil ha to netter, husk å avtale gjennomgang av turplanen 
med linjelærere på forhånd. 

Tirsdag: 09.30 Morgensamling med klassen på zoom (ord for dagen – XX) 

Individuell gjennomgang av turplanene 

 

Onsdag: 18.00 Klassesamling på zoom. Ord for kvelden – XX. Felles oppsummering av turene og 
erfaringsdeling. Vi går gjennom bidragene til konkurransen. Dere vil også få oppgaver dere skal svare 
på individuelt og sende på mail.  

 

Turplanen skal inneholde følgende: 

- Pakkeliste 
- Kart (tegnet inne rute på Norgeskart). Antall km, høydemeter etc. Campene skal være 

markert 
- Til kartet skal det ligge en skriftlig beskrivelse av ruten hvor dere skal bruke «kartspråk». Eks: 

Turen startet ved høyde 79 øst for Tulletjern, videre går jeg nordover mot Tøysetoppen (309) 
ved å følge stien.  

- Risikoanalayse 
- Kontaktperson hjemme: Her skal det stå navn, relasjon og nummer. Dette er personen i din 

husstand du skal informere om turen til, og som skal etterlyse deg om du ikke returnerer til 
avtalt tid (her må dere oppgi dato og klokkeslett). 

- Mat (den ene middagen skal det være tre-retters middag utendørs) 

 

Det blir også en pågående konkurranse underveis på turen – poeng og kriterier kommer senere. 

 



Håper alle får en flott helg, jeg er på som tilsyn i morgen så hvis noen vil slå av en prat om stort eller 
smått, eller ha en telefonvenn på tur, så er det bare å si i fra! 
 
Ønsker alle en super helg���� 


