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Epost:  sigdal.ungdomsskole@sigdal.kommune.no 

   

 

Informasjon om …. 

Gjenbesøk fra Damstede skole 18. – 22. mars 2011 

 
Som sikkert alle er klar over er det nå ikke lenge igjen til vi får gjenbesøk av våre venner ved 

Damstede skole i Amsterdam. De ankommer Sigdal med buss fredag 18.mars og blir her frem til 

tirsdag 22. mars. Det blir en del program for elevene i den perioden de er her, men de vil også få 

en del tid hjemme hos sine vertsfamilier. For at besøket skal bli vellykket, er det viktig at alle 

setter seg godt inn i programmet for besøket, og særlig merker seg tidspunkter og behov for 

transport til og fra aktiviteter.  

 

Programmet blir som følger: 

 

Fredag 18. mars: 
• 50 elever og 6 lærere ankommer Prestfoss ca. kl. 20.45. (NB! Endret!) 

• Fordeling i familier. 

 

Lørdag 19. mars: 
• Nederlenderne må møte på ungdomsskolen kl. 08.00. Avreise med buss til Modum Blaafarveværk. Omvisning i 

Clarastollen (ca. en time). 

• Deretter reiser de videre til Langedrag Naturpark. Der blir det lunsj og spennende opplevelser. Bussen vil kjøre 

over Haglebu tilbake, slik at elevene kan gå av bussen på vei nedover mot Prestfoss. Ankommer Prestfoss 

(ungdomsskolen) ca. kl. 18.00. Nederlenderne trenger da transport hjem til sine vertsfamilier. 

• Selv om det blir lunsj på Langedrag, kan det være lurt å ta med nistepakke. Stig Jørstad vil være med som guide 

denne lørdagen. (Mobil: 41442801) 
 

Søndag 20. mars: 
• Familiedag. Her er det opp til den enkelte familie å finne på hva som skal skje. 

 

Mandag 21. mars: 
• Vinteraktivitetsdag på Haglebu. Avreise med buss fra Prestfoss kl. 08.30. Nederlenderne får låne skiutstyr fra 

andre elever, og våre elever har fått utdelt en oversikt over dette tidligere. Denne dagen har noen elever også sagt 

seg villige til å være instruktører i alpint og snowboard, og dermed bidra til at nederlenderne kan få en flott dag på 

fjellet. Nederlenderne pluss de som er verter reiser ned fra fjellet ca. klokken 14.00. De trenger da transport hjem fra 

hovedveien. 

• Avslutningsfest med diskotek på ungdomsskolen om kvelden (kl. 19.00 – 22.00). NB! Her må dere sørge for 

transport til og fra avslutningsfesten. 
 

Tirsdag 22. mars: 
• Avskjed på ungdomsskolen om morgenen (før kl. 08.30). Nederlenderne reiser så til Vikersundbakken for en kort 

omvisning. Deretter reiser de videre til Oslo der de skal besøke Vigelandsparken og Folkemuseet på Bygdøy, før de 

tar båten til Danmark og reiser videre hjem til Amsterdam med buss. 
 

Vi håper at dette skal bli en flott opplevelse både for nederlendere og vertsfamilier, og vil til slutt 

minne om at ordensreglene gjelder ved alle arrangement i regi av skolen. 

 

Ta kontakt med kontaktlærerne i 10. klasse dersom dere lurer på noe i forbindelse med besøket. 

 

Med hilsen 

10. team på Sigdal ungdomsskole 


