Informasjon om
konfirmanttur til

London

i regi av Misjonskirkene i
Telemark, Aust- Agder,
Vestfold & Nordland.

ã Gordon Kleppe
Kopiering forbudt uten tillatelse

- Hva er Londontur?
- Hvorfor Londontur?
- Hva læres i London?
- Fritak for tur og
dialog med skolene…
Hva er Londontur?
Misjonskirkene i Grenland har i over 18 år arrangert konfirmantturer til London. Vi har
vært en foregangskirke/organisasjon i Norge som har tatt inn et slikt unikt tilbud som en
del av konfirmantundervisningen. Bare de siste åtte årene har over 1.500 konfirmanter
og ledere dratt på opplevelsestur til London som en del av konfirmantundervisningen.
Det er Gordon & Bodil Kleppe i Herøya Misjonskirke som skapte konseptet og er
drivkraften bak turene og organiserer hele reisen.
Konfirmantene er ikke på konfirmantleir eller på en ferietur eller fornøyelsestur,
men en opplevelsestur som inneholder mye læring og for livet. I London besøker vi
kjente attraksjoner, severdigheter, museum, blir kjent med byen, besøker kirker og få
treffe ungdommer på samme alder fra forskjellige steder i Norge og fra hele verden
foruten engelskmenn.
Programmet er innholdsrikt og hvert år legger vi opp til et ”grunn-program” med
en til flere nye attraksjoner å besøke. De siste års program har gitt kunnskap og
kjennskap til flere av skolens fagområder:
-

Historie: Kunnskap om Londons historie på stedet og gjennom infohefte som
deles ut, besøk på Tower Hill, HMS Belfast krigsskip, British Museum, Tower Bridge
og St. Pauls Cathedral.

-

Natur & vitenskap: Natural History Museum og London Sea Life Aquarium m.m.

-

Attraksjoner: Madam Tussauds, London Eye, IMAX (education-films) 3D Cinema,
London Dungeon og fotball-kamp.

-

Kultur: Vi reiser til kjente steder, bygninger og gater som; Baker Street, Oxford
Street, Notting Hill Street, South Kensington og gatemarkeder som Notting Hill
Market, Petticoat Lane Market og Camden Market. I tillegg ser vi på Picadilly Circus,
Big Ben, Westminster Abbey og Buckingham Palace. Her blir vi også kjent med Tbanen (The tube). Musikal er også noe vi har hatt med i programmet.

-

Språk: Lære å bruke dagligdags engelsk og kommunisere med andre mennesker
og folkeslag.

-

Samlinger: Team-building, møter, informasjon og læring.

-

Religion: Kensington Temple, en ”svart” kirke hvor vi som er hvite er en minoritet.
Her er det en mulighet for å treffe og bli kjent med engelsk ungdom. Hillsong – en
topp moderne kirke som leier Dominion Theatre til sine samlinger og er en av
Europas mest hurtigvoksende kirker, kjent for deres sang & musikk. Holy Trinity
Brompton er en anglikansk kirke som har gitt ut det verdenskjente «Alpha-kurset»
som mer enn 29. millioner mennesker har tatt. Her får vi se hvordan en tradisjonell
engelsk kirke har klart å omstille seg og nå ut til dagens menneske, både ung og
gammel.

Hvorfor Londontur?
I Misjonskirken opplever vi denne turen som en viktig del av vårt
konfirmantopplegg. På turen får konfirmantene, foruten en kjempeopplevelse av
metropolen London, mulighet til å få utvikle seg i forhold til det ”internasjonale”
samfunnet de skal leve i. Å oppleve andre kulturer, mennesker og språk vil være av stor
betydning for dagens unge før de går inn i de voksnes rekker. Og ikke minst vil de få en
kjempeopplevelse i konfirmasjons- og ungdomstiden som er en gang i livet. Vi opplever
dette som et annerledes men god måte å drive et godt forebyggende ungdomsarbeid på i
dag.
I tillegg legger vi vekt på at ALLE kan bli med uavhengig tro/ikke-tro, økonomi,
kjønn og status. Det er knapt noen sted som sørger for at ALLE kan bli med på lik linje
uavhengig økonomi i tider med mye press på ”råflotte” sydenturer og ferier.
Misjonskirkene har garantert for dem som ikke har råd og gjort det mulig at ALLE stiller
likt. Med dugnadsarbeid læres også teamarbeid, karakterbygging og forberedelse for
senere arbeidsliv. Ingenting kommer av seg selv…

Hva læres i London?
Det ønskes ikke at Londonturen skal ødelegge for konfirmantens (skoleeleven)
undervisning og læring. Det er derfor viktig med god dialog med skolen/e, foresatte og
konfirmant (skoleeleven) slik at dette kan bli ivaretatt på best mulig måte.
Vi legger mer og mer vekt på at Londonturen er lagt opp for læring. De dagene
konfirmantene er med oss på tur forlater vi hotellet innen kl. 09.00 hver morgen, og er
ute å opplever kulturen, menneskene og språket i 12 timer.
Vi henviser til noen av læringsmålene i Kunnskapsløftet som inngår i Londonturen.
For eksempel skal konfirmantene (elevene) kunne innenfor faget:
Engelsk:
- drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i
Storbritannia og andre engelskspråklige land i tillegg til Norge.
- gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia.
- uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng.
- http://www.udir.no/kl06/ENG1-02/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=-1654775316
Samfunnsfag:
- forklare og drøfte variasjoner i levekår i ulike deler av verden og sammenligne og
vurdere de store forskjellene mellom fattige og rike.
- http://www.udir.no/kl06/SAF1-02/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=334280449
Matematikk:
- lese tabeller/tube plan. Beregne tid til neste attraksjon, ut ifra tidspunkt gitt.
- gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og
tid, og bruke og endre målestokk.
- http://www.udir.no/kl06/MAT1-03/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=334280449
Generelt:
Vi reiser med fly, tog og t-banen, ellers går vi rundt i hele London, og ser historiske
bygninger, museum og attraksjoner. Vi er også på fotballkamp, noe som er svært sentralt
i den engelske kulturen. I tillegg besøker vi kirker og blir kjent med unge mennesker og
lærer om deres levesett, livssyn, verdier osv. Det finnes ingen bedre måte å lære
kulturen og språket enn å reise til det aktuelle landet.

Fritak for Londontur og dialog med skolen/e:
Misjonskirkene ønsker en god dialog med skolen/e og tar på alvor at konfirmantene ikke
skal henge etter de andre elevene faglig pga fritak til tur.
Misjonskirkene i dialog med foresatte og konfirmantene (elevene) vil legge til rette for
leksehjelp hvis ønskelig for de dagene og timene de går glipp av.
Konfirmanten (eleven) kan også bli utfordret til å dele sine erfaringer fra turen med sine
medelever på lærers oppfordring. Stikkord her er fokus på refleksjon rundt den engelske
kulturen, mennesker, opplevelser og hendelser.
Uansett; hovedansvaret for å søke om fritak ligger hos foresatte og konfirmantene
(elevene), men vi i Misjonskirken vil bidra til at alle parter skal bli fornøyd ved å tilby for
eks leksehjelp m.m.

Søknad om fri fra skolen:
Neste år reiser til sammen ca 150 konfirmanter og ledere til London i to puljer i fra
begynnelsen av april. Det er konfirmanter og ledere fra mange steder i Norge, men flest
fra Grenland/Telemark og Aust-Agder.
Avreise skjer i fra Misjonskirkene rundt om i landet.
Pga store prisforskjeller på flybilletter og at turen skal være rimelig for alle reisende er
utreise og hjemreise tidspunkt forskjellig. Det henger også sammen med frivillige ledere
som må ha fri fra arbeid. Konfirmantene trenger derfor ulikt dager/timer fritak fra skole,
noe vi beklager. Konfirmantene trenger fri fra 1 dag til 2 dager fri. Se konkret søknad for
hver enkelt sted.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Elevens navn:
Eleven trenger ____ dag (antall dager). Det er:
____dag ___/__-20__ fra ca kl __________ og ____dag ___/__ -20__.
Som foresatte bekrefter jeg/vi at det er ønskelig
at vår sønn/datter deltar på denne turen:

Bekreftelse av klasseforstander om fritak.

___________________________________
Underskrift av foresatte.

_________________________________
Klasseforstanders underskrift.

Skulle det være noe dere lurer på eller ha noen spørsmål om, kontakt oss gjerne.
Vennlig hilsen
___________________________________

Ansvarlig Londontur

(kirkens navn)

__________________________
Konf.leder

__________________
Gordon Kleppe - Reiseleder
Mobil: 92069100 * E-post: mcgordon@online.no

