
 



  

På Grorud skole har vi troen på at læring og kunnskap ikke 
nødvendigvis må foregå i klasserommet. Annethvert år reiser 
derfor skolen til idylliske Hudøy i Vestfold. 

Vi flytter  klasserommet og læringen ut i naturen hvor vi utforsker 
livet i skogen og i fjæra.  

Barna vokser som individer denne uken. De opplever mestring 

på en helt ny måte, de danner vennskap og får minner for livet! 



  

Om Hudøy 
Hudøy er en liten øy som ligger rett 

utenfor Tønsberg. Øya har siden 

begynnelsen av 1900-tallet vært i 

Oslo kommunes eie som feriekoloni 

for Oslobarn, noe den fortsatt er i 

dag. Nå driftes Hudøy av Kirkens 

Bymisjon, og rundt 2000 barn 

tilbringer 1 til 2 uker der hver 

sommer. 

Vi leier sju av husene på øya, ett 

for hvert trinn. 2.-7 trinn og mottak 

er på Hudøy fra mandag-fredag. 

Første trinn reiser tirsdag og blir til 

fredag. Det går busser fra skolen. 

 



  

Formål 
Et av skolens mål med turen til Hudøy er å styrke de sosiale båndene 

mellom elevene og la dem bli kjent med hverandre i nye situasjoner. 

Elevene får også en unik mulighet til å lære i helt andre omgivelser 

enn de er vant til. 

Undervisning 
Elevene har hver dag undervisning med mål fra Kunnskapsløftet. De 
har bl.a. naturfagopplegg knyttet til livet i fjæra, fugler, dyr og planter 
på øya. Elevene lærer også om klima og miljø, har forskningsoppgaver 
og undervisning i orientering. 

 



  

Fritid 
I tillegg til arbeid med 
læringsmålene vil det bli mye tid 
til turer, lek og spill. Det blir 
fotballcup mellom klassene, 
hinderløype, bading i sjøen for 
de som vil (så fremt vannet er 
varmt nok og været tillater det), 
frilek og ikke minst Hudøytivoli 
hvor de fleste foreldre deltar til 
ungenes fornøyelse. 

Bading 
Elever som har tillatelse 

hjemmefra har mulighet til å 

bade. Vi følger Oslo kommunes 

retningslinjer for bading 

utendørs. Minst to voksne med 

gyldig livredningskurs er til stede 

når elevene bader. 

 



  

Slik bor vi 
Vi sover på sovesaler, der guttene sover sammen og jentene sover 
sammen. Det er utedo, men fine bad med dusj.  

Foreldre 
Turen til Hudøy er umulig uten foreldrenes deltagelse. Foreldrene tar 
seg av det praktiske og har hovedansvar for matlaging og vask av 
leirene.  

Når det gjelder hjelp til hygiene og legging, hjelper mødrene jentene og 

fedrene guttene. Foreldrene deltar i aktiviteter med elevene når det er 

mulighet for det. 

Mat og medisiner 
Foreldrene fyller på forhånd ut et skjema om behov knytta til mat og 

medisiner. Vi følger opp elever som har behov for medisiner og elever 

som har allergier eller skal ha spesiell mat (eks halal/kosher/vegetar). 

 



  



 

Lurer du på noe? 
Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt med klassekontakten eller 
kontaktlæreren i klassen til barnet ditt.  

Du kan også ta kontakt med FAU, som er ansvarlig for 
gjennomføringen sammen med skolen. Du finner kontaktinformasjonen 
til FAU på nettsidene til skolen: grorud.osloskolen.no 

Du kan også følge FAU Grorud skole på Facebook, vi legger 

fortløpende ut informasjon der. 

 


