Retningslinjer for klasseturer og sosiale arrangement ved Gosen skole
Dette dokumentet skal brukes og følges dersom andre enn skolen arrangerer aktiviteter som
klasseturer, klassefester eller lignende. Deltakerne er i utgangspunktet en klasse eller flere ved Gosen
skole, men arrangørene kan være foresatte, elever osv.
Målet for slike aktiviteter er å fremme fellesskap og et trygt og godt psykososialt miljø gjennom
aktiviteter som skiller seg fra hverdagen og den vanlige skolesituasjonen.

Planlegging
Det oppfordres til at hver klasse planlegger et sosialt arrangement hvert år. Det kan være lurt med en
sosial kveld for elever og foresatte høsten på 8. trinn, en klassefest eller en kort tur på 9. trinn og en
helgetur tidlig på 10. trinn. Aktivitetene bør koordineres med tidspunkt for leirskole.
På det første foreldremøtet på 8. trinn bør det dannes en turkomité. Klassen kan også velge
elevrepresentanter til denne. På turen er det anbefalt med fem foresatte som følger klassen. Det
første foreldremøtet må gi turkomiteen innspill om tidsrom, innhold og økonomiske rammer for
turen/turene. Turen(e) bør kunne gjennomføres med et lavt budsjett for å sørge for at ingen blir
ekskludert basert på familieøkonomi. Den sosiale kvelden på høsten på 8. trinn kan arrangeres av de
nyvalgte klassekontaktene.

Økonomi
Finansiering kan eksempelvis skje gjennom salgsdugnader, arbeidsdugnader, flaskepanting, sponsing
eller frivillig egenbetaling. Valg av metoder for pengeinnsamling bør så langt som mulig 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 imot 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 turer og tilstelninger
Alle sosiale tilstelninger og turer må skje utenom skoletid. For at den sosiale gevinsten av
arrangementene skal ha størst verdi, bør de avvikles tidlig i skoleåret.
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, f.eks. timene etter lunsj den fredagen elevene
reiser på en helgetur.

Reisemål og innhold
Kan velges fritt innenfor de rammer som er gitt over. Se eget dokument; Klasseturforslag, som lister
forslag til turer med begrenset budsjett og varighet.
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