
Kontaktpersoner i Utdanningsetaten: 

Anders G. Karterudseter anders.gaarder.karterudseter@ude.oslo.kommune.no  96 09 18 03 
Ingebjør Westgaard Ingebjor.Westgaard@ude.oslo.kommune.no   96 09 18 31 

Les mer om festivalen her: kulturfesttoyen.no 

Til lærer/voksen som skal på Kulturfest Tøyen tirsdag 13. juni 

 

Les denne informasjonen nøye 

Ditt ansvar som lærer/voksen 
I forkant av festivalen 

o Informer elevene og alle voksne godt om program, sikkerhet og annet praktisk. 
o Registrer ditt mobilnummer i Arkon slik at vi kan få tak i deg og du er tilgjengelig for beskjeder fra 

festivalen: http://s.arkon.no/u/UigNS2aY   
o Avtal med elevene at dersom noe uventet skjer (for eksempel evakuering) så skal dere møtes på 

skolen. 
o Informer foreldre/foresatte om hva elevene skal være med på. Møtepunkt for foreldre/foresatte ved 

evakuering er skolen. 
o Sett på elevene festivalarmbåndet på forhånd, og ta med klasseliste. 

På festivalen 

o Du har ansvar for dine elever hele dagen, også inne på festivalområdet.  
o Gå aktivt rundt på området, avtal møtetidspunkter i løpet av dagen og vær tilgjengelig for elevene. 
o Vær tydelig med elevene på at skolens ordensregler også gjelder på festivalen. Det regnes som en 

vanlig skoledag, og elevene får fravær hvis de forlater festivalen uten avtale med lærer. 
o Bruk refleksvest. Det gjør deg til en synlig voksen i arenaen. Vi har en del vester til utlån til de som ikke 

har egen. 

Ved evakuering 

o Du får beskjed på SMS (KUN hvis du er registrert i Arkon), over høyttaleranlegg og/eller av en 
vekter/frivillig om at parken skal evakueres 

o Følg instruksjoner fra festivalens personell og på SMS. Møt elevene på skolen slik dere har avtalt i 

forkant. 

UDA/Kulturfest Tøyen sitt ansvar 
o Utdanningsetaten og Kulturfest Tøyen har det overordnete ansvaret for sikkerhet og beredskap. 
o Vektere og frivillige verter er godt synlige og tilgjengelige inne på festivalområdet. Henvend deg til 

nærmeste vekter i en nødssituasjon. 
o Vektere og frivillige ved utslipp har ikke mulighet til å fysisk holde igjen elever hvis noen ønsker å 

forlate festivalområdet. 
o Det er bemannet førstehjelpstelt på området. 
o DKS har en infobod på området. Henvend deg der dersom du har spørsmål. 

Mat og drikke 
o Vi oppfordrer både elever og voksne til å ta med egen matpakke og drikke 
o Drikkevann er tilgjengelig på vannstasjoner 
o Det blir noe salg av mat og snacks inne på festivalområdet. Betaling med kort og Vipps. 

 

Takk for at du hjelper oss med å gjøre Kulturfest Tøyen til en trygg og god festivalopplevelse for elevene dine. 

Vi ønsker elever og lærere en god festival! 
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