Foreldrearrangerte turer. En veiledning fra FAU.
Les følgende retningslinjer fra Fylkesmannen først: https://www.minskole.no/oygard/Underside/13886
Mange foreldregrupper velger å arrangere turer. FAU har erfart at det er noen problemstillinger som ofte dukker
opp. Det kan være enklere å løse disse hvis foreldregruppene tar dette opp i starten av en eventuell planlegging.
Følgende punkt er ikke en komplett veiledning, men noen utvalgte anbefalinger fra FAU.
Det anbefales å starte planleggingen i god tid, og tenke gjennom følgende problemstillinger i starten:
•
•

•

Formål: Før en tur planlegges, bør det sikres en felles oppfatning av formålet med turen.
Ha åpen dialog med alle involverte. Vær lyttende. Respekter ulike syn. Husk at ikke alle er komfortable
med å uttale seg i forsamlinger. Vurder eventuelt skriftlige avstemninger. Inviter til uformell kontakt med
komiteen.
Alle må inkluderes! Husk at det viktigste er ikke å dra til et bestemt sted, men at alle må få være med!

•

Reisemål
o Mange ønsker å reise utenlands.
o For elever med ikke-Norsk statsborgerskap kan dette være vanskelig (pass/visum).
o Det kan være større sjanse for at alle kan være med hvis man ikke drar så langt.

•
•

Avklar tidlig komiteens mandat og ansvar.
Vurder hvor mange voksne som skal være med (F.eks. 1 pr. 4-5 barn).

•

Økonomi og finansiering
o Lag budsjett
o Avklar betaling for foreldre som deltar på turen. Egenandel?
o Vurder dugnad
▪ Omfang
▪ Ha realistiske forventninger. Ikke alle har stort nettverk som kan kjøpe mer eller mindre
nyttige varer. (Erfaring tilsier at det kan være lettere å selge spiselige varer).
▪ Avklar organisering:
• Felles dugnad hvor alle deltar like mye (f.eks. rydding etter arrangement)
• Individuell «dugnad»/ innsats hvor den som bidrar mottar
▪ Avklar fordeling: Dele likt på alle elever, eller i forhold til innsats? FAU anbefaler å dele likt.
Hva med elever/foreldre som (av ulike grunner) ikke deltar på dugnad?
o
o
o
o
o

•

Helse
o
o
o

Dersom klassen har elever med vanskelig økonomi, vurder «sponsing» fra felleskassen. Inkluder
eventuelt dette i budsjettet.
Avklar omfang av lommepenger.
Avklar forsikring.
Det kan være mulig å søke støtte (for vanskeligstilte elever) hos f.eks. Lions Club, Rotary etc.
Kommunaldepartementet/ Fylket/ kommunen kan også ha støtteordninger.

Tenk igjennom trygge rammer for alle!
Har noen elever allergier/ andre diagnoser / behov for medisiner/ spesiell oppfølging?
Vurder sikkerhet på reisen. Husk helsekort.
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Her er noen linker til informasjon om mulige turer. Dette er ikke en komplett liste, kun noen
forslag.
www.dugnaden.no
www.dugnadspartner.no
www.trollaktiv.no
www.preikestolenfjellstue.no/aktiviteter-turer-camper
www.haugastol.no/rallarvegen
www.aktive-fredsreiser.no
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