Retningslinjer for klasseturer utarbeidet av Atlanten ungdomsskole.
Mål for turen:
En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i klassen i
samarbeid med elevene i klassen.
Hva må vi passe på?
Oppfyllelse av alle gjeldende regler og vedtak for klasseturer
Gyldige vedtak på foreldremøte om organisering og gjennomføring av klassetur.
Intern avtale mellom foreldrene mhp. forvaltning av de midlene som framskaffes gjennom
dugnader, salgsvirksomhet og lotteri, som er plassert i turkassen etter privatrettslige regler.
Destinasjon kan dermed ikke bestemmes før man ser hvor mye felleskassa inneoholder.
Samarbeid med skolen
Det er viktig å etablere et godt samarbeid med skolen om tur og opplegg for å gi turen et
forsvarlig opplegg.
Klassen må søke rektor om godkjennelse av turen innen siste halvår på 9. trinn.
Opplæringsloven
Opplæringslovens § 2-15 er styrende for hvordan en klassetur kan organiseres og
finansieres.
Det er med bakgrunn i Opplæringsloven ikke tillatt å ta egenandel for klasseturer.
Følgende dokument er lagt til grunn:
•

Opplæringsloven

•

Forskrift til opplæringsloven

•

Ot. prp. 94 (2001-2002)

•

Inst. O. nr. 43 (2002-03)

•

Rundskriv F-14-03

Utdanningsetaten deler Utdanningsdirektoratets forståelse av regelverket. Det finnes
muligheter innenfor regelverket til finansiering av for eksempel klasseturer, men
begrensningene er klare.
Utdanningsetaten vil framheve følgende:
 Det kan ikke kreves egenbetaling.


Foreldrebidrag kan mottas som gave, men ikke øremerkes til eget barn.



Det samme gjelder elevers bidrag i form av inntekt ved eget arbeid.



Bidrag/gaver skal komme alle elevene/hele klassen til gode.

Atlanten Ungdomsskole.

FAU sin Kommentar til retningslinjene.
Skoleledelsen har fått mange negative reaksjoner på kostnadsnivået på klasseturer fra både
foreldre og elever.
Basert på dette har Rektor og FAU sjekket hva Opplæringsloven sier og sett på tilhørende
tolkninger.
Ihht Gratisprinsippet i Opplæringsloven (§2-15) skal dugnadsinntekter gå til en felleskasse
uten å være øremerket enkeltelever. Alle inntekter og gaver deles på alle elevene og skal
dekke klasseturen i sin helhet. Det er ikke anledning til å kreve inn egenandeler.
FAU har behandlet saken og støtter at klasseturer arrangeres ihht Gratisprinsippet i
Opplæringsloven.
Styret i FAU

