
 

 

 

 

INFO OM POLENTUR 2022 
 

 

Kjære alle elever og foreldre ved 8. trinn ved Vassmyra ungdomsskole 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

  

Polenkomiteen er satt og er i gang med planleggingen av Polentur 2022. 

 

Dette er en opplevelse for livet både for elever, og alle foreldre som skulle ha et ønske om 

å være med. Turen vil gi elevene et viktig innblikk i verdenshistorien. Vi skal besøke 

Auschwitz, Sachsenhausen og Ravensbrück, men også oppleve kultur og 

glede. Elevene vil sannsynligvis også få mange gode sosiale opplevelser med seg tilbake.  

 

Polenturen blir i uke 40 (høstferien) 2022.  

Avreise fredag 30. september – hjemreise fredag 7. oktober. 

 

Reiseoperatør er allerede valgt. Vi har reservert plass hos Aktive Fredsreiser som har lang 

erfaring med disse turene. Vi blir det 6. kullet på rad fra Vassmyra som drar på Polentur.  

 

Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses, fred kan skapes 

og at deres egne holdninger er avgjørende.  
 

  

Vi anbefaler alle å besøke hjemmesiden til Aktive Fredsreiser hvor dere vil finne enda mer 

info: www.aktive-fredsreiser.no 

Vår turreservasjon gjelder 8-dagers tur til Krakow og Berlin fra Kristiansand.  

Denne er beskrevet på hjemmesiden. http://www.aktive-

fredsreiser.no/turer/skoleturer/KraBer/kra_ber_krsand-8.htm 

 

GRUNNPRIS ved min. 45 deltakere pr. buss ca. kr 7000,- (pris 2020). Målet er at dette skal 

dekke hele turen inkl. måltider. Det vil bli arrangert flere frivillige dugnader der elevene vil 

ha mulighet til å tjene inn mesteparten av billettprisen selv. (Mer informasjon kommer på 

facebook-siden/mail, oppstart allerede før sommeren). 

Det er opprettet egen Facebook gruppe for elever og foreldre som ønsker å være med på tur.  

Gruppa heter Vassmyra Polentur 2022 – be om å bli medlem 😊 Alt av info vil komme her. 

Har du ikke Facebook så gi beskjed så vil alt av info komme på mail. 

 

 

Hilsen Polenkomiteen 
v/ Trine Pettersen, tlf: 916 27 108 

 Edvart, Siri-Linda, Stine, Petter, Camilla S, Stacy, Karina, Camilla V.L, Jannike, Grethe Cecilie, 

Ingvill, Ronny, Per Øyvind og Alicja. 
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