
Borgheim ungdomsskole   

Rektorveien 6,  3140 Nøtterøy E-postl: borgheim.skole@notteroy.kommune.no Telefon:33 40 24 00 

 

 
Skoleturer – informasjon og retningslinjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting med skoletur:  

1. Hovedhensikten med skoleturer er å skape samhold i klassen 

2. Det legges opp et tema fra skolens pensum på turen (ansvar: lærer) 

o Aktuelle fagplaner som kan ligge til grunn er i fagene kroppsøving, 

naturfag, samfunnsfag og læreplanens generelle del. 

 

Informasjon om skoleturer: 

Borgheim ungdomsskole gir klassene mulighet til å dra på skoletur i inntil to dager med 

mulighet for en overnatting. Turen skal gjennomføres i løpet av 9. klasse. Det vil bli gitt 

informasjon om retningslinjer for evt. skoletur til alle foresatte ved oppstarten av 

8.klasse. Alle klasser skal ha samme valgmuligheter, men aktivitetsnivået kan bli 

forskjellig fra klasse til klasse. Det er kontaktlærerne som har ansvar for å informere om 

skoleturordningen.  

 

Foresattes ansvar og forutsetninger for gjennomføring:  

En viktig forutsetning for at skoletur skal gjennomføres er at foreldregruppen tar et aktivt 

ansvar. Foresatte må velge en skoleturkomite som får ansvar for det praktiske 

vedrørende valg og bestilling av reisemål, økonomi, dugnader og planlegging:  

 

Skolens retningslinjer for skoleturer bygger på Opplæringsloven § 2-15 som sier: 

 

Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje 

at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til 

dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, 

ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa”. 

 

Opplæringsloven § 2-15 er ikke til hinder for at skolen kan ta imot ulike former for 

gaver (pengegaver, midler fra dugnadsinnsats og klassekasse, utstyr osv.) enten 

dette er fra næringsliv, foreldre, venneforeninger eller andre. 

 

For at gaver og andre bidrag ikke skal komme i konflikt med retten til gratis 

grunnskoleopplæring, gjelder følgende: 

 

- Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre må 

føle seg presset til å bidra økonomisk 

- Det kan ikke stilles krav til motytelse, for eksempel i form av reklame 

- Gaver og andre bidrag må brukes slik at de kommer hele gruppen/klassen 

eller flere til gode. Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme 

aktivitetene, uavhengig av om deres foreldre har gitt gaver/andre bidrag til 

skolen eller ikke. 

 

Ved eventuelle foreldrebidrag til klassekasser eller lignende må den/de som blir 

utpekt/valgt til å motta bidragene, sørge for anonymitet så langt praktisk mulig, slik 

at den enkelte foreldres bidrag ikke blir kjent av de andre foreldrene/elevene. Bruk 

av klassekasse må være foreldrestyrt. Innsamlede penger tilhører klassen og skal 

forbli der, evt. brukes til noe felles for hele klassen. 
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• Skoleturer skal legges til en destinasjon i nærområdet med maks 1,5 time reisevei 

og innenfor en kostnadsramme på 10 – 12 000 kr. 

 

Avstemmingen over turalternativer skal være anonym.  

 

• Turen finansieres av skolen. 

 

• Det er tillatt å gjennomføre dugnadsarbeid i forbindelse med skoleturer. Ingen kan 

pålegges å delta på dugnad og innkomne midler tilfaller klassen/trinnet. 

 

• Hver klasse skal følges av lærer/fagarbeider på turen i tillegg til foresatte. Antall 

foresatte som skal være med må avklares på forhånd. Som minimum bør det 

være en foresatt per 6 elever. Opphold og reise for lærere belastes klassekassen. 

Lærere kan ikke pålegges å overnatte. Ved øytur må det på forhånd avtales 

transport for lærere. 

 

• Opplegg for turen skal godkjennes av rektor.  

 

• Skolens ordensreglement og forsikringer gjelder på skoleturer (elevene er 

ulykkesforsikret). 

 

• Alle skoleturer skal være rusfrie for alle deltakere. 

 

Foresatte har ansvar for den praktiske gjennomføringen på overnattingsstedet, og må 

blant annet organisere nattevaktsordning. Lærerne har ansvar for valg og gjennomføring 

av pedagogisk tema på turen i samarbeid med foresatte.  

 

Eventuell skoletur vil formelt gjennomføres i skolens regi, og det legges opp til at 

samtlige elever skal delta som ved øvrige ordinære ekskursjoner. Dersom en elev ikke 

har anledning til å delta på skoleturen, må foresatte søke rektor om permisjon/ fritak fra 

turen. Det er de foresatte som avgjør om klassen skal dra på skoletur eller ikke.  Skolen 

forutsetter imidlertid at foresatte tar ansvar og deltar som beskrevet for at turen skal 

kunne gjennomføres. 

 

Det gis ikke anledning til utenlandsturer eller turer av lengre varighet i skolens regi. 

Dersom foreldregruppen ønsker å arrangere slike turer må dette skje i privat regi og må 

legges til skoleferiene. Dette vil i så fall eventuelt komme i tillegg til skoleturen. Skolens 

reglement og forsikringer vil da ikke være gjeldende og skolen pålegger heller ingen 

ansatte å delta på slike turer. 

 

Avtalen er anbefalt og vedtatt av skolens personale og FAU høsten 2017. 

  


