Oppstart onsdag 3. august 2022
Vi tyvstarter skoleåret med en miks av sosialt og faglig påfyll. Her blir det 5 dager med mye som skjer! Du
velger selv hvor mye faglig du ønsker, men lurt å benytte muligheten til å bli bedre kjent med fellesfag som
du er litt spent på!
Hvem: Vg1 og Vg2 elever på Mysen vgs.
Arrangementet er gratis. Begrenset antall plasser, så her blir det første mann til mølla!
Påmelding: Meld deg på nå til Hanne M Frøyset Herland på epost; hanneher@viken.no , og gi opplysninger
om allergier/mathensyn og ev fagønsker.

Program:
Lunsj
11.00 –
12.00

Dag

Kl. 0900 – 1100

Onsdag
3. aug

Velkomst og intro
Aktivitetsløype med utgangspunkt i Pizza
veksthuset på skolen med spill,
labforsøk, film, treningsrom mv.

Torsdag
4. aug

Overnattingstur til
Ambjørnrudhytta i Trømborgfjella
med fag i friluft, bading, fisking,
kanopadling etter eget ønske.
Overnattingstur til
Ambjørnrudhytta i Trømborgfjella
med fag i friluft, bading, fisking,
kanopadling etter eget ønske
Aktivitetsløype med utgangspunkt i
veksthuset på skolen med spill,
labforsøk, film, treningsrom mv

Fredag
5. aug

Man
8. aug

Tirsdag
9. aug

Denne dagen kommer det noen
elever fra ungdomskolene som
kanskje kan få litt omvisning fra
elevene som er kjent her.
Studieteknikk. Her får du tips og
triks om hvordan lære bedre!
Fellesøkt med elever fra
ungdomskolen og vgs.

Kl. 12.00-14.00

Kommentar

Valgfritt mellom faglig
fordypning eller action i
Mysenhallen.

Alle gir beskjed om
allergier, mathensyn
mv.
Alle gir beskjed om
hvilke(t) fag de ønsker
fordypning i.
De som ikke ønsker å
overnatte kan bli kjørt
fram og tilbake til
skolen

Mat på
bål

Her vil fag og friluftsliv gå
hånd i hånd etter eget
ønske.

Mat på
bål

Tilbake fra overnattingstur
ca kl. 1300.

Felles økt i Mysenhallen
Vi griller for elever både fra
(valgfri
ungdomskolen og vgs.
grillmat)

Pizza

Valgfritt mellom faglig
fordypning eller action i
Mysenhallen.

For nærmere informasjon ta kontakt med:
Merete Gimle Labråten, Inger Ingberg, Eivind Sletner eller Hanne M Frøyset Herland

Ta med egen grillmat
hvis ønskelig.

Avslutning og
oppsummering av fem
fine dager.

