
Grim skole 

 

 

REGLEMENT FOR SKOLETUR MED OVERNATTING – 10. KLASSE 

 

1. Skolens styre skal godkjenne alle skoleturer med overnatting som legges innenfor 

ordinær undervisningstid. 

 

2. Det kan reises til valgfritt sted i Sør-Norge (Bergen – Kristiansand – Oslo).                 

I tillegg aksepteres tematurer på inntil 5 skoledager til Tyskland/Berlin/Polen. 

 

3. Turen skal ha et pedagogisk opplegg med definert før- og etterarbeid.  

 

4. Søknad om skoletur med overnatting skal inneholde utførlige opplysninger  

om: 

a) hvilken klasse det gjelder 

b) hvor mange elever som deltar og hvem som er reiseledere 

c) en redegjørelse for det pedagogiske før- og etterarbeidet 

d) valg av reisemål og turens varighet 

e) program for turen (reiserute, overnatting, besøk med mer) 

f) budsjett og finansieringsplan 

g) foreldre samtykke 

 

5. Det er en forutsetning at utgiftene holdes på et rimelig nivå, slik at alle har mulighet 

til å delta. 

 

Utestenging av elever fra skoletur 

Skoletur som finner sted innenfor godkjent undervisningstid skal, i prinsippet, omfatte alle 

elevene i den aktuelle klassen og må derfor legges opp med dette for øye. Skolen, ved rektor, kan 

på bakgrunn av disiplinære forhold, utestenge en elev fra deltakelse på skoletur. Eleven selv, 

dennes foresatte og dens lærer skal alltid få uttale seg i forkant av en evt. utestenging. En 

avgjørelse om utestenging skal begrunnes og foresatte kan påklage et slikt vedtak til Skolestyret 

(jfr. Forvaltningslovens § 2 om enkeltvedtak). 

Før en elev blir utestengt fra deltakelse på skoletur, skal den positive effekten en slik tur kan ha 

for eleven, vurderes.  

 

Et samlet styre mener: 

Planen for turer, ekskursjoner og reiser ved Grim skole har vært oppe til diskusjon på styremøtene 

i alle år. Stadige diskusjoner rundt dette temaet fører til mye frustrasjon og usikkerhet både hos 

elever, foreldre og skolen. Styret henstiller nåværende og fremtidige medlemmer av FAU, 

elevråd og styret om å la styrets vedtak bli stående uendret i mange år fremover 

 

 

Vedtatt av styret: 6.12.10 

 


