
 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for skoleturer i Lyngen kommune 
 

Vedtatt i Levekårsutvalget 02.09.2015 i sak 34/15. 

 

Skolene i Lyngen kommune kan gjennomføre skoleturer i henhold til gjeldende retningslinjer. 

Egen avtale gjelder for lovpålagt bemannet leirskoleopphold. 

 

Med skoletur menes avsluttende tur i 10. klasse.  

 

Gratisprinsippet: 

Ved alle skoler gjelder Opplæringslovens § 2-15: 

Elevene har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at 

elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæring, til dømes 

utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar 

eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa 
 

Rundsskriv F-14-03: ”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 om motytelser, 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. 

 

Retningslinjer: 

 

1. Skoleturer skal ha et forsvarlig pedagogisk opplegg, de skal være avtalte med foresatte 

og godkjent av rektor. 

2. En skoletur skal ha minst to voksne reiseledere. En av lederne skal være lærer. 

Ledernes reiseutgifter dekkes av innsamlede fellesmidler.  

3. Hvis elevene skal overnatte skal det være maksimalt 12 elever per reiseleder. 

4. Minimum 3/4 av klassen skal være med på turen for at den skal kunne gjennomføres. 

5. Det er ikke anledning å bruke innsamlede penger til et annet formål enn skoletur eller 

felles aktiviteter for alle. Pengene følger ikke barnet, men klassen. 

6. Alle skoleturer skal være helt kostnadsfrie for elevene, med unntak av eventuelle 

lommepenger. 

7. Det er elevene selv som skal samle inn penger til turen, og det er de foresatte som skal 

administrere og hjelpe til. 

8. Dersom foresatte ønsker å bidra med penger er dette tillatt. Disse pengene skal gå til 

alle elevene i fellesskap og kan ikke øremerkes egne barn. Foresatte kan ikke pålegges 

å betale inn penger. 



9. Arbeidet med planlegging, pengeinnsamling og andre aktiviteter tilknyttet skoleturen 

må foregå på en inkluderende måte og skal i seg selv være med på å styrke samholdet. 

10. Ved skoleturer skal det sendes skriftlig søknad til rektor i god tid i forveien. Denne 

søknaden skrives av klassekontakt, kontaktlærer og tillitsvalgt elev.  

11. Det utarbeides reglement for turen med sanksjoner for brudd på reglementet 

12. Ved utenlandsturer må privat reiseforsikring tegnes.  

 

 

 

Søknad til rektor må inneholde: 

 

1. Beskrivelse av det pedagogiske opplegget 

2. Oversikt over for- og etterarbeid for klassen og for ansvarlig lærer. 

3. Budsjett og finansieringsplan 

4. Eventuell annen dokumentasjon som er av betydning. 

 


