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Status kull 2020 Oslo  
 

I Oslo har vi jobbet hardt for å finne nye datoer 

og nytt sted slik at vi kan tilby læringscamp for de 

52 guttene som har fått plass.  

 

13. og 14. juni kunne vi ønske velkommen til 

introcamp og vi fikk møte en herlig gjeng 

Oslogutter på Rønningen Folkehøgskole! Foreldre 

var også invitert til foreldremøte på lørdagen.  

 

Det ble en solfylt helg hvor gutta fikk møte alle i staben, de fikk en smakebit på hva som 

skjer i lagtiden og introduksjon til fagene, gutter og voksne fikk testet seg i sekskamp og det 

ble gjennomført kartlegginger for at den enkelte gutt skal få et tilpasset læringsopplegget på 

hovedcampen. Det ble selvfølgelig også tid til sosialt samvær og iskrem. 

 

 

 

En unison hilsen fra staben:  

Vi gleder oss veldig til å se igjen 

gutta på hovedcampen 30. juli til 

10. august! 

 

 

 

 

Vi er veldig glad for at vi får til å gjennomføre campene i både  

Oslo og Vestland på tross av koronasituasjonen! 

 



 

   

Status kull 2020 Vestland 
 
Etter informasjonsmøte for gutter og foreldre 25. mai i Bergen, fikk vi gledelig mange 
søknader fra gutter som ønsket plass! Gutta kommer fra kommunene Alver, Bergen og 
Bjørnafjorden. 
 
Vi inviterte inn alle guttene som meldte sin 
interesse til en hyggekveld med god mat og drikke, 
kule bli-kjent-leker og litt inspirerende informasjon 
om hva som venter dem. Vi møttes i lokalene vi får 
disponere hos Intro DA i Komediebakken. Her er 
alle fasiliteter vi kan drømme om! Stort flott 
møterom, samtalegruppe, aktivitetsmuligheter, og 
rom til leksehjelp. Det er i disse lokalene vi skal ha 
mentorsenter der vi følger opp guttene hver 
fjortende dag etter vi er kommet hjem fra campen.  
 

 
Men først er det introcamp på Voss. Helgen 12 – 
13. september samles guttene for å bli kjent med 
staben og hverandre. I løpet av de to dagene er 
planen å skape trygghet, bli kjent og kartlegge 
guttenes lese, skrive og regneferdigheter for å 
kunne skreddersy et individuelt 
undervisningsopplegg for hver enkelt gutt. På 
grunn av korona situasjonen er flere 
konfirmasjonsdager blitt utsatt til akkurat denne 
helgen for noen av gutta. For de det gjelder blir 

det et alternativt opplegg søndag 6. september. Da tar vi guttene med oss opp på verdens 
fineste fjell Fløien. Største forskjellen blir at det ikke er overnatting, ellers blir aktivitetene 
mye det samme. 
 
Søndag 27. september busses deltakerne til 
Sætervika i Tysse. Her skal de i løpet av 13 
dager få muligheten til å arbeide med lesing 
skriving og regning, utvikle seg, jobbe med 
sine karakterstyrker, få nye venner og bli 
bedre kjent med seg selv. 15 av landets beste 
lærere, lagledere, veiledere, relasjonsbyggere 
og pedagoger står klare til å ta imot dem. 
 
Guttas Campus er en suksess i Oslo. Nå står 
Vestland for tur og vi skal gjøre vårt beste for 
å leve opp til vårt gode navn og rykte! 
 



 

   

Aktiviteter for guttene på kull 2019 Oslo 
 
Pga koronasituasjonen har dessverre læringssentrene som vi har arrangert hver annen uke, 

utgått siden mars, men guttene har blitt fulgt opp av mentoransvarlig Emad Salha i hele 

perioden og i juni kunne vi igjen møtes til sosiale treff! 

 

Det blir satt opp program for regelmessige treff på Fellesverket til høsten. 
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