INTERNASJONAL DAG PÅ FAGERLIA VGS ONSDAG 31. OKTOBER
Frihet til å leve www.od.no
Alle elever i Vg1 + 2AM, 2BU1, 2BU2, 2HA

08:15-11:20 Elever og lærere møter etter ordinær timeplan
og arbeider med oppgaver og ressurser fra OD:
http://bibliotek.od.no/vgs/. Faglæreren og klassens ODkontakt samarbeider om opplegget.

Alle elever i Vg2 + 3ST1

08:15-11:20 Elever og lærere følger ordinær timeplan og
arbeider med fagene som står på timeplanen.

(Unntatt 2AM, 2BU1, 2BU2, 2HA)

Alle elever i Vg3, Vg4 og
påbyggingsklassene, unntatt 3ST1.

08:15-09:40 Elever og lærere følger ordinær timeplan og
arbeider med fagene som står på timeplanen.
09:50-11:20 Foredrag i aulaen med professor i historie, Hilde
Henriksen Waage. Tittelen på foredraget er: «Hvorfor er det
ikke fred mellom Israel og Palestinerne?»

11:20-11:45 Spisepause
1HO1, 1HO2, 1HO3, 1ST1, 1ST2, 1ST3,
1ST4, 1ST5, 1STT, 2MD, 2MR, 2MU, 3ST1,
3ST2, 3ST3, 3ST4, 3ST5, 3AP1, 3AP2, 3AP3
1MD, 1MR, 1MU, 1KD, 2AM, 2BU1, 2BU2,
2HA, 2KD, 2ST1, 2ST2, 2ST3, 2ST4, 2ST5,
2ST6, 3KD, 3MD, 3MR, 3MU, 4ST1, 320

Alle elever

Salg av palestinsk mat i kantina

11:45-13:00 Foredrag i aulaen og informasjon om OD.
13:15-14:30 Besøke tre bøker i «Menneskebiblioteket».
11:45-13:00 Besøke tre bøker i «Menneskebiblioteket».
13:15-14:30 Foredrag i aulaen og informasjon om OD.

14:35-14:55 Elever og lærere møter i rom etter ordinær
timeplan i åttende time for registrering av oppmøte.

Menneskebibliotek:
Elevene fordeler seg selv individuelt og oppsøker tre av rommene / bøkene. 20 minutter pr bok.
Bestem deg på forhånd hvem du vil oppsøke og ha et par alternativ. Det er plass til ca. 30 besøkende i hvert rom.

Rom
Tema
A526
A530
A508
A510
A512
Biblioteklab.
B339
B431
B439
B405
B407
B410
B412

Beskrivelse av menneskebiblioteket kommer i løpet av uka

Torsdag 1.november - Operasjon Dagsverk
Alle betalinger foregår på nettet med registrering klassevis. OD-komiteen mottar ingen
kontanter.

08:15 – 14:55
Oppmøte og registrering i aulaen.
Elever som ikke deltar i innsamlingsaksjonen
har obligatorisk oppmøte hele skoledagen,
- uavhengig av normal timeplan.

Elever som ikke arbeider for OD, deltar i aktiviteter her
på skolen med fokus på solidaritetstematikk og
internasjonale spørsmål i stedet for å gi en arbeidsdag.
OD-komiteen er ansvarlige for aktiviteter og
fraværsføring.

Informasjon hentet fra nettsida til OD:
OD 2018 støtter palestinsk ungdom sin innsats for en bedre fremtid. Ungdom i Palestina betaler prisen
for en konflikt de ikke var med på å starte, og er lei av å høre at det ikke finnes noen løsning. Man
trenger ikke å velge side for å være enige om at alle ungdommer fortjener sine grunnleggende
menneskerettigheter innfridd, uansett hvor de kommer fra. Gjennom OD 2018 kan elever ved norske
skoler lære mer om konflikten, og bidra til at 10 000 ungdommer kan ta kontroll over sin egen framtid
og være med å skape fred.
Årets Operasjon Dagsverk vil bidra til:
• Traumebehandling for ungdom som har sittet i militærfengsler, slik at de kan få hjelp støtte til å
komme tilbake på skolen og i hverdagen.
• Utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid som støtter de unge palestinske kvinners kamp for
et mer rettferdig og likestilt Palestina.
• Opplæring i rettigheter, demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning, samt kunnskap om hvordan denne
informasjonen kan brukes for å skape endring.
OD 2018 skal gi palestinsk ungdom håp, kunnskap og mulighet til å kunne bygge en ny generasjon som
sammen kan skape en fredfull fremtid.
Les mer her
Vil du vite enda mer?
Les hele KFUK-KFUM Global sin søknad om OD 2018 her

