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Ekskursjon med Hvite busser til Auschwitz 24. februar - 27. februar 2020. 

 
”Navnet Hvite busser til Auschwitz bærer i seg to motsatte dimensjoner; på den ene siden håpet, og 

på den andre siden undergangen. Håpet er representert i den delen av navnet som er Hvite busser; 

redningsaksjonen som berget tusenvis av fanger fra konsentrasjonsleirene ved krigens avslutning. 

Når konsentrasjonsleiren Auschwitz spesifikt er tatt med i selve navnet på stiftelsen, er det fordi 

denne leiren på mange måter er blitt selve symbolet på grusomhetene i naziregimets 

utryddelsesideologi. Navnet Hvite busser til Auschwitz bærer altså i seg et begrep om det gode og det 

onde. Forskjellen på det gode og det onde materialiseres også i innholdet på dokumentasjonsreisene. 

Våre besøk i konsentrasjonsleirene viser resultatet av menneskesinnet, mens kulturopplevelsene, som 

for eksempel de fantastiske saltgruvene, viser hvilke positive krefter som bor i oss. Gjennom slike 

kontraster viser vi hvilke enorme konsekvenser vår tankegang og verdivalg egentlig har.”  

(Kilde: www.hvitebusser.no)  

 

MÅLA FOR EKSKURSJONEN ER Å GI:  

 

KUNNSKAP om konflikter og de lidelser en totalitær tankegang kan føre til  

 

FORSTÅELSE for hvor viktig det er å motarbeide holdninger som ikke er basert på menneskers  

likeverd  

 

ANSVAR slik at du kan kjenne igjen de kreftene som truer demokratier  

 

INTEGRITET som kan gi kraft og vilje til å ta personlig ansvar i stedet for bare å se på  

 

FELLESSKAP med andre elever, i en sammenheng der hver enkelt må bidra sosialt for at  

verden skal bli bedre  

 

OPPLEVELSER av andre land og kulturer, men også en reise i ditt eget indre  

 

Som dere ser er tidspunktet for ekskursjonen endret. Ved å reise i februar i stedet for januar ble 

totalkostnadene vel 100 000 kr mindre. Ekskursjonen er derfor bestilt fra 24. februar – 27. februar 

2020. Avgang fra Værnes mandag kl. 08.00 med mellomlanding og flybytte på Gardermoen. 
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Ankomst Krakow kl. 12.05. Retur fra Krakow torsdag kl. 13.25 med direktefly som lander på Værnes 

kl. 15.50.  

 

Erfaringene fra tidligere ekskursjoner er at dette gir opplevelser og inntrykk for livet, og skolen er 

veldig tilfreds med at vi kan tilby elever og foreldre et slikt opplegg. Ekskursjonen er en del av  

skolens arbeid med menneskerettigheter og demokratiforståelse og avslutter et temaarbeid som har 

gått over tre år.  

 

Økonomi:  
Vedtaket fra kommunestyret forutsetter at utgifter ut over kr 290000,- blir finansiert gjennom 

elevbedriftene og andre tiltak. Situasjonen er at ekskursjonen gjennom dette er fullfinansiert. For dere 

foreldre som ønsker å være med, koster ekskursjonen med Hvite busser kr 5535,- pr. person. Her er 

flere måltider inkludert (se vedlegg!) og overnatting i flersengsrom.  

 

Deltagelse:  

Dette er en ekskursjon i skolens regi og er derfor en del av skolens obligatoriske opplegg. Hvis  

det allikevel skulle være slik at noen av spesielle årsaker ikke kan delta, må dette tas opp med skolen 

så snart som mulig.  

 

Ved tidligere turer har det vært med mange foreldre, og de har gitt svært gode tilbakemeldinger om 

ekskursjonen. Det er en styrke for opplegget at mange voksne er med, og ut i fra det de har  

fortalt etter å ha vært med, vil dere få opplevelser og inntrykk som dere sent vil glemme. Dere 

oppfordres herved til å melde dere på! Husk å oppgi fødselsdato. Foreldre må selv betale  

utgiftene.  

 

Det blir med tre lærere, Marius Svendgård, Martin Øyen Rotbakken og Merete Slupphaug, på  

ekskursjonen. De har ansvaret for oppfølging av elevene. Foreldre som skal være med, vil bli invitert 

til et informasjonsmøte før avreise.  

 

Påmelding: Ta kontakt med undertegnede innen 18. november.  

 

Praktiske ting – hva må ordnes?  
Se vedlegg fra Hvite busser! Les spesielt: Bankkort, helsetrygdekort, pass, reiseforsikring,  

allergi/diett og medisiner.  

 

Innen 18. november må jeg ha tilbakemelding på om du ønsker å tegne forsikring gjennom  

”Hvite busser” og om du har noen form for allergi/er avhengig av diett. Dersom foreldre ønsker å  

tegne avbestillingsbeskyttelse og bestille enkel/dobbel rom, må det også meldes fra om dette innen 

samme dato. Vi blir anbefalt å ta kopi av alle pass og ber om at dette leveres til kontoret innen 

utgangen av januar.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Nils T. Kjøsnes  

Rektor  

 

 

Vedlegg: Reiseopplegg  

Prisliste - tilleggsbestillinger  

Praktiske ting for turen 

 


