
Avslutningsturer i 10.klasse – drøftinger i alle FAU i Gjesdal 
 

 

Bakgrunn 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) har drøftet klasseturer som mange klasser arrangerer i 10.klasse. 

Dette er turer som foreldrene arrangerer og står helt ansvarlig for. Skolen verken kan eller vil ha noe 

med slike turer å gjøre. Dette skyldes blant annet gratisskoleprinsippet og det store ansvaret som 

pålegges en skole/ kommune med slike omfattende skoleturer som kan vare opp til en hel uke.  KFU 

ser at det nå er behov for en drøfting om hensikten og målet med slike turer. KFU mener at det nå 

bør utarbeides noen felles anbefalinger før slike turer planlegges og gjennomføres. For flere familier 

har turene blitt en relativ stor økonomisk belastning og en del elever blir ut fra dette ikke en del av et 

inkluderende fellesskap. Mange minoritetsspråklige elever blir ikke med ut fra ulike årsaker. Dette 

fremmer ikke inkludering og integrering.     

 

Til drøfting i FAU 

KFU ber om at hvert FAU drøfter følgende spørsmål og sender disse inn til 

linda.linneberg@outlook.com med kopi til hilde.siira@gjesdal.kommune.no innen 12.april 
2019. Selv om turene arrangeres i 10.klasse mener KFU at også FAU på barnetrinnet bør 
være med på denne drøftingen.  
 
 
1. Hva synes dere skal være hovedmålene for slike foreldre arrangerte turer i 10.klasse? 

 

 

 

2. Hvilke typer turer synes dere at det skal arrangeres (f.eks. utenlandstur, turer til utlandet 

med de hvite busser, turer i Norge, fjellturer der Turistforeningshytter brukes m. m) 

 

 

 

3. Hva mener dere bør være maksbeløp for en slik tur (i dag er det mange eksempler på 

turene koster en sted mellom 7000 til 10000 kromer + lommepenger)? 

 

 

 

4. Hvordan mener dere at en skal sikre at alle har mulighet til å delta (også 

minoritetsspråklige elever og barn fra lavinntektsfamilier)? 

 

 

 

5.Har dere noen mening om at slike turer ikke bør arrangeres i det hele tatt? 

 

 

6. Annet som en bør ta hensyn til ved slike turer/annet dere vil kommentere? 
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