
 

 

 

Ankomstleir 1 på Utøya  

Ankomstleir 1 er en obligatorisk leir som alle vertselever med AFS, både her i Norge og i andre 

AFS-land må ta del i. Hensikten med ankomstleir 1 er å gi deltakerne et lite pusterom og 

anledning til å omstille seg til en ny døgnrytme. Det vil også bli gitt en del praktisk informasjon og 

en liten introduksjon til norsk kultur for å forberede deltakerne på hva de vil møte når de kommer 

til vertsfamilien og vertsskolen sin.  

I år vil AFS Norge benytte seg av Utøya som leirsted. Utøya er et flott og helt unikt sted for 

leirarrangementer. Muligheter for leirbål, bading, fotball og volleyball, samt helt nye flotte 

forsamlingslokaler med høy standard, kan bidra til et unikt leirarrangement og en fantastisk start 

på vertselevenes utvekslingsår her i Norge. 

Overnatting foregår på øya i flere forskjellige bygg med noe forskjellig innredning og fasiliteter, 

men alle med sjarmerende rom. Utøya kan tilby overnatting til litt over 100 personer. I tillegg 

kommer selvsagt teltplassen i hjertet av øya, med kapasitet til nesten 1.000 leirdeltagere boende i 

telt. AFS kommer ikke til å benytte seg av teltplassen ved denne leiren.  

AFS Norge har forståelse for at Utøya er et sted som kan vekke mange vonde tanker og minner. 

Vi ønsker derfor å få forklare hva Utøya driver med i dag, og hvorfor det oppleves riktig for AFS 

Norge å innlede et samarbeid med Utøya.  

I likhet med andre terrorrammede samfunn har også Utøya måtte lete etter en ny balanse. En 

balanse som ivaretar behovet både for å minnes og for nytt liv. Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig 

og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk 

engasjement, debatt og deltakelse. Øya er i dag en pedagogisk læringsarena for barn og unge, 

fordi kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya et 

verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011 

Utøya har en lang tradisjon som arena for opplæring i demokrati, ytringsfrihet, toleranse og 

mangfold. Alt dette er verdier som AFS, både nasjonalt og internasjonalt, setter høyt på 

agendaen. Samtidig bærer Utøya et sterkt vitnesbyrd om hvorfor ikke disse verdiene kan tas for 

gitt. I Hegnhuset, læresenteret på Utøya, presenteres viktige demokratiske verdier, men 

utstillingen fokuserer også på konkrete mekanismer som utfordrer og angriper disse verdiene i 



 

dag. Vertselevene vil på ankomstleiren få mulighet til å utforske Hegnhuset og få en liten 

smakebit på arbeidet som foregår her. 

Gjester fra hele verden har besøkt Utøya, samlet krefter og delt erfaringer. Blant disse finner man 

Norsk Folkehjelp Ungdom, Røde Kors ungdom, Natur og Ungdom, Elevorganisasjonen, Handel og 

Kontor, Fellesforbundet, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom. Det har vært arrangert nordisk 

speiderleir på Utøya – og Bærum Barneteater har vært faste gjester på øya.  

I juli vil også European Federation for Intercultural Learning (EFIL), som er paraplyorganisasjonen 

til alle europeiske AFS organisasjoner, arrangere en leir på Utøya for ungdommer fra hele Europa 

med tema «Civic Education Against Extremism». 

Det vil være rundt 20 frivillige, og noen ansatte, tilgjengelige på Utøya til enhver tid. Våre 

frivillige er dyktige, engasjerte og har mye erfaring med å være på leir med AFS, og de vil ta godt 

vare på elevene. Både frivillige og ansatte vil være oppmerksomme på hvordan elevene opplever 

både leiren og Utøya, og ta enhver reaksjon som eventuelt måtte oppstå på alvor.  

Alle våre AFS-partnerland vil også få informasjon om Utøya på forhånd slik at ungdommene og 

deres foreldre er informert og forberedt på dette på forhånd. 

Vi har troen på Utøya som et flott sted for årets ankomstleir, og håper å kunne benytte oss av 

Utøya på kommende ankomstleirer også.  

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du har spørsmål eller bekymringer rundt dette.  

Les mer om Utøya her: http://www.utoya.no/ 

Mer informasjon om selve ankomstleiren, informasjonsmøter og reise til vertsfamilie kommer 

senere. 

 

Med vennlig hilsen 

Eline Ohr 

Programmedarbeider - leire og camper / oppfølging og rådgivning 

E-post: eline.ohr@afs.org 

Direktenummer: + 47 21 64 96 20 
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