
Retningslinjer for klasseturer og sosiale arrangement 

ved Gosen skole 
Dette dokumentet skal brukes og følges av alle som skal arrangere aktiviteter som klasseturer, 

klassefester eller andre arrangement hvor deltagerne i utgangspunktet er en klasse eller flere ved 

Gosen skole. 

Målet for slike aktiviteter er å fremme felleskap og/eller læring gjennom aktiviteter som skiller seg 

fra hverdagen og den vanlige skolesituasjonen.  

Bakgrunn 
Utdanningsdirektoratet sier i utfyllende kommentarer til opplæringsloven § 2-15 om 

«gratisprinsippet»: 

Om turer 

Problemstillingen vil være om turer kan ansees å være i regi av skolen og være er en del av 

grunnskoleopplæringen eller ikke. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 

Momenter i en slik vurdering kan for eksempel være om: 

• skoleeier (kommunen) er ansvarlig dersom det oppstår uhell på turen 

• det er utarbeidet reglement for turen 

• det er utarbeidet sanksjoner for eksempel for hjemsendelse 

• turen fremgår av skolens virksomhetsplan/ årsplan 

• det er organisert opplæringstilbud til eventuelt andre elever som ikke er med på turen 

Direktoratet presiserer at listen over momenter ikke er uttømmende. 

Direktoratets vurdering  

Dersom et eller flere av momentene er til stede, vil arrangementet kunne ansees som en del 

av grunnskoleopplæringen og omfattes av gratisprinsippet. 

Planlegging 
Det oppfordres til at hver klasse tidlig på 8. trinn danner en turkomitè, bestående av elever og 

foreldre. Komiteen  må tidlig avklare både tidsrom, innhold og økonomiske rammer for aktiviteten. 

Målene må være realistiske, spesielt med tanke på økonomi. Budsjett for aktiviteten, med milepæler 

for innsamling, må også foreligge. Eventuell opparbeiding av «avspaseringstid» må avklares med 

skolen. 

Økonomi 
 Finansiering kan eksempelvis skje gjennom dugnader, sponsing eller frivillig egenbetaling. Valg av 

metoder for pengeinnsamling må aktivisere elevene. 

Det presiseres at klassen/gruppen er solidarisk ansvarlig for å skaffe de nødvendige midlene. 

Enkeltelever kan ha grunner for ikke å kunne delta i hele eller deler av innsamlingen. Dette er ikke et 



grunnlag for ekskludering fra arrangementet. Tvert i mot er det viktig å sørge for at dette ikke er 

stigmatiserende for den enkelte. Disse «spillereglene» skal komme tydelig frem i planleggingen. 

Tidspunkt for avvikling av klassetur 
For at den sosiale gevinsten av en klassetur skal ha størst verdi, må den avvikles senest innen 

utgangen av september i 10. trinn.  

Skolen har ikke mulighet til å innvilge kollektivt fravær. Individuell fraværssøknad fra hele klassen vil 

bli betraktet som kollektivt fravær. «Avspasering» av innarbeidet skoletid kan imidlertid avtales med 

skolen, og kan avvikles i forbindelse med en klassetur, dog oppad begrenset til to dager. 

Reisemål og innhold 
Kan velges fritt innenfor de rammer som er gitt over. Vi oppfordrer imidlertid til nøkternhet og 

fraråder utenlandsturer. 

Avvik fra retningslinjene 
Retningslinjene er forankret i lovverk og forskrifter og vedtatt av FAU. Det kan ikke gis 

dispensasjoner. 

God tur. 

 

 

Reglementet er vedtatt av Gosen skoles FAU, november 2017 


