
 
 

VELKOMMEN TIL RETURKRAFTSKOLEN! 
Skolebesøk på Returkraft 
Vi gleder oss over å kunne vise dere rundt på anlegget, og ønsker at dere skal få 

en god opplevelse under besøk og omvisning hos oss. For å ivareta sikkerheten 

er det derfor veldig viktig å forholde seg til de regler og rutiner som blir gitt. 

Anlegget er tilrettelagt for å ta imot besøk, men Returkraft er først og fremst en 

arbeidsplass og et prosessanlegg som er operativt hele døgnet.  

Alle deltakere skal ha på refleksvest og hjelm som dere får låne av oss. 

Besøkende må ha på seg praktiske sko (unngå sandaler, crocs, stiletthæler o.l.). 

Dere vil få en innføring i sikkerhetsregler og rutiner før omvisningen i anlegget. 

En omvisning varer vanligvis i 90 minutter. Dersom et undervisningsopplegg er 

ønsket i tillegg må det beregnes 30 minutter ekstra. Undervisningsoppleggene vi 

tilbyr kan dere lese om på vår nettside: www.returkraft.no/besok.  

 

Dere er velkomne til å spise nista hos oss, men husk å gi beskjed på forhånd, 

samt beregne 30 minutter ekstra på besøket. Vi spanderer juice. 

Før dere kommer 
Det er lærers ansvar at elevene til enhver tid oppfører seg fornuftig under 

besøket. Våre formidlere har ansvaret for opplegget og sikkerheten, men lærer 

har det overordnede ansvaret for elevene og skal gripe inn dersom uro oppstår. 

Det er strengt forbudt for besøkende å bevege seg alene rundt på anlegget. 

Dersom noen må avbryte omvisningen må vi ha beskjed, helst på forhånd. 

Lærer er ansvarlig for å levere navneliste senest 1 uke før besøket. Husk å oppgi 

navn på lærere/fagarbeidere/assistenter også. Listen sendes til 

besok@returkraft.no. 

Forbered elevene på hvor viktig sikkerhetsregler og rutiner er hos oss. Det må 

ikke under noen omstendigheter oppstå klatring på rekkverk eller kontakt med 

prosessutstyret (knapper, brytere o.l.).  

Parkering 
Besøkende henvises til å parkere på parkeringsplassen.  

Bussparkering foregår på oppmerket plass like ved rundkjøringen. 

Vennligst ta kontakt på tlf. 95846000 ved forsinkelser eller spørsmål. 
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