
 

OSLO 

Norsk Fosterhjemsforening Oslo inviterer ungdommer fra medlemsfamilier i 
Norsk Fosterhjemsforening Oslo og Norsk Fosterhjemsforening Akershus til: 

Ungdomstur til Solobservatoriet på Harestua  

Fredag 3. – lørdag 4. november 2017 

Vi inviterer ungdom, fra og med 7. trinn, som bor i en forsterfamilie 

med på en opplevelsestur. 

(Ungdom med behov for særskilte tiltak/oppfølging av forskjellige årsaker, kan kun delta 

sammen med en kjent voksen, på turen.) 

 

Solobservatoriet er stedet for undring og læring, og opplev i naturen og 
verdensrommet 

 

PAKKELISTE: 

 -    Sovepose og laken, eller sengetøy 

-    Toalettsaker og håndkle 
-    Varmt vintertøy, lue, votter, støvler  
      Vi skal være mye ute. Solobservatoriet ligger på en    

       høyde og er utsatt for vær og vind, og vinteren  
       kommer mye tidligere der enn i lavlandet 

-    Innetøy/innesko 
-    Lommelykt 

                         



 

PROGRAM FREDAG 3. NOVEMBER 2017 

16.45 - Fremmøte på Oslo S, på merket «Møteplass».  
                Hovedleder, Solfrid står der med gul vest merket Norsk Fosterhjemsforening. 

 - Eller fremmøte på Harestua togstasjon senest kl. 17.45 

17.50 - Transport opp til Solobservatoriet 

 - Vi finner rommene våre 

 - Pølsegrilling i lavvoen 

 - Stjernetitting 
 - Sosialt i fellesrommet 

            - God natt 

 

PROGRAM LØRDAG 4. NOVEMBER 2017 

 - Frokost, vi smører formiddagsmat – (ostesmørbrød)  

 - Bjørn forteller og viser film om Universet 

 - Omvisning i soltårnet  

 - Lunsj i lavvoen, vi griller ostesmørbrød                                  
 - Natursti med oppgaver                                                              

14,30: - Harestua stasjon – evt. ungdom hentes der 

14.41: - Tog fra Harestua til Oslo S  
15.35: - Hentetidspunkt /avreise fra Oslo S. Takk for i dag 

 

 

Bjørn Berge, er vår faglige leder på ungdomsturen 
Bjørn Berge er astronom og uteskolepedagog. Han har bred utdanning 
fra Universitet i Oslo, Høyskolen i Oslo og Høyskolen i Sogn og Fjordane 

og lang arbeidserfaring fra friluftsbarnehager og uteskoler. Bjørn har 

jobbet ved Solobservatoriet siden 2010. 

Solfrid Ruud Rekdal, fylkesleder i Norsk Fosterhjemsforening Oslo, er 

hovedleder, tlf: 414 84 511 

 

Pris kr. 0,00. Men ta med litt lommepenger til handling i kiosken fredag kveld. 

PÅMELDING SENEST MANDAG 30.11.17 

Påmeldingen skal sendes på e-post av en av de voksne som er registrert som medlem i 
Fosterhjemsforeningen (som dermed bekrefter påmeldingen) til: 

oslo@fosterhjemsforening.no 

SKRIV: - Ungdommens navn, alder, adresse og telefonnummer. Om fremmøtested – 

               avreisested er Oslo S eller Harestua. Mat som evt. ikke kan spises. 

             -Kontaktpersons navn og tlf. nr. (fosterforeldre/foreldre) 

Påmeldingen er bindende fra om med mandag 30.10.17. Ved manglende fremmøte, blir 

utgiftene fakturert til kontaktperson. Beløp: til og med 17 år kr. 500,-, fra og med 18 år  

kr. 850,-. I tillegg kommer prisen for forhåndskjøpte togbillett. 
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