Lier kommune
SAKSFREMLEGG
Saksmappe nr:
2021/9493-1

Saksbehandler:
Monica Elstrøm

Til behandling i:
Saksnr
Utvalg
Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

Møtedato

Skolebesøk på Utøya
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det vurderes inn i HP at alle 10. klassinger i Lier kan få et dagsbesøk med
undervisningsopplegg på Utøya fra 2022.
Saksutredning
Bakgrunn, bestilling av sak

Signe Ramson Høie (AP) bestilte følgende sak:
Demokratiopplæring med besøk til Utøya under opplæringen om 22. juli for 10.
klassinger i Lier kommune. Arbeiderpartiet ønsker at som en del av
undervisningen i samfunnsfag om terrorangrepene 22. juli 2011 skal alle 10.
klasseelever i Lier kommune reise til Demokrativerkstedet på Utøya. Formålet
med undervisningsopplegget skal være å lære om hendelsen og danne
refleksjoner rundt tematikken som angår 22. juli og demokratiutvikling.
Arbeiderpartiet vil at kommunen skreddersyr et program for elevene før og etter
besøket på Utøya som skal sikre kunnskap til hendelsen og som åpner opp for
refleksjoner rundt temaer som ekstremisme, demokrati, kritisk tenking, rasisme
og frihet. Begrunnelse: Den 22. juli 2021 er det ti år siden en høyreekstrem
terrorist utførte det verste angrepet på norsk jord siden andre verdenskrig. 77
mennesker ble drept, mange barn og unge. 69 liv gikk tapt på Utøya, og åtte
mennesker mistet livet i en eksplosjon ved regjeringskvartalet. Angrepet var
målrettet mot Arbeiderpartiet og AUF, samtidig som det var et angrep på Norge
og demokratiet vårt. Elevene som begynner i 10. klasse denne høsten, var fem
år gamle da terroren rammet i 2011. De har derfor få eller ingen minner fra
denne dagen, slik det vil være for kommende 10.-klassinger også. Løftet om å
aldri glemme 22. juli handler om å sikre at nye generasjoner som vokser opp i
dag kjenner hendelsene og holdningene som lå bak terroren. I fagfornyelsen i
grunnskolen som ble innført fra høsten 2020 er terrorangrepene 22. juli nevnt

eksplisitt i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap for samfunnsfag
i grunnskolen. Læreplanen tar også til orde for å bruke nærmiljøet aktivt i læring.
Utøya ligger i Hole kommune, nabokommunen til Lier. Som en del av
gjenreisningen etter terrorangrepet 22. juli 2011 er det etablert et
Demokrativerksted på Utøya. Arbeidet som foregår der er tilpasset unge elever
og bidrar til å styrke deres forståelse og refleksjoner rundt terrorangrepet, men
også demokratiske verdier. Å reise til Utøya og selv se sporene etter det som
skjedde, vil gi generasjonene som ikke levde da det skjedde fysiske bevis på
hendelsene, og et forhold til de alvorlige konsekvensene av ekstremisme. Vi vil
styrke kvaliteten på samfunnsfagundervisningen ved å la Lierskolens 10.klasseelever hvert år reise til Demokrativerkstedet på Utøya. Ethvert
lokalsamfunn har et ansvar for å videreføre kunnskapen om det som skjedde, og
å ta kampen for demokrati, åpenhet og tillit. Vi vil aktivt bidra til å nå
læreplanmålet om at samfunnsfag skal bidra til at elevene kan delta i og
videreutvikle demokratiet, og forebygge ekstreme holdninger og terrorisme.
Om Utøya
22. juli 2011 ble Utøya åsted for Norgeshistoriens verste terrorangrep da en
høyreekstrem terrorist angrep AUFs sommerleir. Siden da er Utøya gjenreist som
en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne.
Utøya er i dag et verdig minnested for etterlatte og andre berørte etter 22. juli
samtidig som det er en levende pedagogisk læringsarena for ungdom.
Utøya driftes selvstendig, uten statlig støtte, og er organisert gjennom et nonprofitt aksjeselskap.
Dagsbesøk til Utøya
Skoleklasser fra ungdomsskole og videregående skole inviteres til Utøya. Besøket
inkluderer omvisning på Utøya, besøk i Demokrativerkstedet og
læringsaktiviteter.
Et skolebesøk til Utøya er meget relevant i forhold til faget samfunnsfag, det
tverrfaglige tema demokrati og medborgerskap i læreplanen og i
tema/dybdeområdet makt og påvirkning i lierskolens egne lokale læreplaner.
Lierskolens egne læreplaner: Elevenes skoleår er delt i fire perioder hvor hver
periode har en overskrift som lierskolen har valgt å kalle dybdeområde. Innenfor
ett dybdeområde har man samlet de kompetansemålene fra læreplanen (LK20)
som naturlig hører sammen, innenfor og på tvers av fag. Dybdeområdene er
store tverrfaglige tema som elevene skal få mulighet til å gå i dybden på over
tid. Makt og påvirkning er lagt til 3. periode (etter jul) på 10. trinn. Et besøk til
Utøya og demokrativerkstedet vil være meget relevant for opplæringen i denne
perioden. Utøya er stengt for skolebesøk i januar og februar, så besøket må
legges til slutten av perioden, eller man kan vurdere å bytte om på første
(Globalisering) og tredje periode.
Program og innhold
Et dagsbesøk på Utøya varer i 4 timer. Det begynner med en omvisning på øya.
Her blir elevene kjent med Utøyas historie, både som et sted for

ungdomsengasjement og et viktig sted i Norges politiske historie. I utstillingen i
Hegnhuset lærer de om hendelsesforløpet 22. juli og på minnestedet gis det rom
for å minnes og for ettertanke. De lærer om prosessen med å «ta Utøya tilbake»
etter 22. juli 2011, som et eksempel på ungdoms motstandskraft mot terror.
For- og etterarbeid
Demokrativerkstedet har utviklet gode læringsressurser som kan lenkes til
skolens lokale læreplan under dybdeområde Makt og påvirkning. I tillegg har 22.
juli-senteret i Oslo utviklet en digital undervisingsplattform som skolene vil ha
god nytte av.
Lenker til læringsressursene:
https://demokrativerksted.no/ressurser/
https://22julisenteret.no/digital-undervisningsplattform/
Kostnader
Lierskolen har ca. 15 klasser og 350 elever på hvert trinn. Utøya har kapasitet til
å ta imot opptil 4 klasser (120 personer) pr. dag. Prisen er 550,- pr. person
inkludert lunsj (for kommuner som har avtale, vanligvis er prisen 650,-).
Inngang

550 kr/pers. når kommunen har avtale

550 kr/pers. x 350 elever
= 192.500 kr
Tilnærmet 200.000 kr for
inngang

Transport Priser per buss: 5500 kr. tur/retur
Antall plasser per buss: 50 pers.
Beregningen tar utgangspunkt i en
buss per klasse siden mange
ungdomsskoleklasser er på over 25
elever. Trolig vi man klare å samkjøre
noen klasser.
Totalt

15 klasser x 5500 kr
= 82 500 kr
Tilnærmet 85.000 kr for buss

Ca. 285.000 kr

Det vil koste om lag 285.000 kr per år dersom alle elevene i lierskolen skal få et
dagsbesøk til Utøya i løpet av skolegangen sin.
Rektorene på ungdomstrinnet er meget positive til dette politiske initiativet.
Kommunedirektørens anbefaling
Det vurderes inn i HP å bevilge ca. 285000,- kr fra og med 2022 slik at alle 10.
klassinger i Lier kan få et dagsbesøk med undervisningsopplegg på Utøya.

