
Salangen skole, Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)   

   

Retningslinjer for innsamlingsaktiviteter (inntjening) ved Salangen skole til inntekt for klasseturer 

Bakgrunn 

Elevene ved Salangen skole gjennomfører normalt en klassetur i forbindelse med skolegangen i 

grunnskolen, i 10. ende skoleår. Dette er en aktivitet i privat regi som ikke angår skolen som sådan, 

men konsekvenser av aktiviteter relatert til klassetur påvirker skolen mot både foreldregruppe og 

elevgruppe. 

Av denne årsak er det fra FAUs side diskutert med skolen i FAU-møte om det bør utarbeides 

anbefalte retningslinjer fra FAU om dette temaet. Det er enighet mellom FAU og Salangen skole ved 

Rektor at dette er ønskelig. 

Hensikt 

Hensikten med disse anbefalte retningslinjene er å etablere et felles sett retningslinjer som ønskes å 

være den omforente tilnærming ved skolen vår som rammeverk for, planlegging av og forberedelser 

til gjennomføring av klassetur. 

Avgrensning 

Disse retningslinjer omhandler ikke aktiviteter relatert til gjennomføring av leirskole i 7. klasse med 

unntak av fordeling av innsamlingsaktiviteter på de forskjellige klassetrinn. Dette da leirskole er en 

aktivitet som gjennomføres i rammen av skolen. 

Retningslinjer: 

1. Gratisprinsippet i skolen bør ligge til grunn for gjennomføring av all aktivitet. 

 Dugnader organiseres slik at det ikke medfører økonomisk merbelastning for elever eller 

foreldre.  

2. Nye elever som begynner ved Salangen skole uansett klassetrinn inkluderes fullt og helt i 

forhold til klassekasse. Turen skal legges opp slik at ingen elever ekskluderes. Det anbefales at 

turen primært planlegges gjennomført i Norge nettopp for å unngå ekskluderinger.  

3. Elever som flytter vekk fra Salangen skole lar “pengene i klassekassa bli igjen”.  

4. FAU ønsker ikke at det skal være egenandel.  

5. Klassetur legges til periode med skolefri (for eksempel ifm høstferie, vinterferie, sommerferie). 

Skolen gir ikke permisjon fra undervisning for avvikling av klassetur.  

6. Varighet på klassetur bør ikke overstige 1 - en – uke (5-6 dager). Man kan søke skolen om fritak 

for inntil to dager dersom skoleturen har et faglig innhold. 

7. Foreldregruppa på det enkelte klassetrinn er beslutningsmyndighet i forhold til sin elevgruppes 

gjennomføring av klassetur. 

8. Det utarbeides regler for den spesifikke tur og foreldre må skrive under. 

9. Under klasseturen er det nulltoleranse for bruk av rusmidler.  

10. Antall reiseledere vurderes ut fra klassens størrelse og samtlige skal som et minimum være 

myndige personer, og ellers godkjennes av foreldregruppa.  



11. Elevene og reiseledere må ha egen reiseforsikring ved klassetur som går utenfor skolens regi.  

 

 

Anbefalt fordeling av innsamlingsaktiviteter på de forskjellige klassetrinn: 

Klassetrinn Innsamlingsaktivitet Merknad 

5de klasse   

6te klasse Skoleavis Leirskole 

7de klasse Kaffe-/vaffelsalg lørdager  

 Klassefester/karneval  

8de klasse Kantine på skolen  

 Kafe kulturarrangementer Feks UKM/Vårsleppet etc 

 Bilvask ifm 17. mai  

 Dopapirsalg  

9de klasse Flaskeinnsamlinger  

 Salg av Salangskalenderen  

 Kioskdrift under kinoforestillinger Kulturkontoret 

 Utsetting fakkelbokser Åpen søndag/nyttårsaften Salangen Næringsforening 

 Kafe under julerevyen  

  

Gjennomføring av innsamlingsaktiviter bør koordineres og avklares løpende i FAU-møter. 

Salg: Angående salg av produkter som poncho baller, dopapir, førstehjelpsmapper, gaveposer og 

liknende, må hver enkelt klasse avgjøre dette. FAU anbefaler at det selges maks en ting per 

klassetrinn hvert skoleår, og at klassekontakter snakker sammen slik at ikke flere klasser selger det 

samme. Jamfør gratisprinsippet i skolen, kan ikke elever pålegges å kjøpe varer de ikke får solgt. 

Det anbefales forhåndssalg av valgte produkt og at kommunen inndeles i roder og at det settes minst 

to elever på hver rode. Dette fremmer samarbeid, samtidig som det gir gode inntjeningsmuligheter. 

10. klasse kan ha en avslutningstur i nærområdet i juni. 

 

 

Vedtatt i FAU mai 2018 

  


