Skoleturreglement
Vedtatt i samarbeidsutvalget ved Malm OS. 29.1.18

Malm skole
Rammer:
Opplæringsloven
Opplæringsloven § 2-15 er styrende for hvordan en skoletur kan organiseres og finansieres.
Det er med bakgrunn i Opplæringsloven ikke tillatt å ta egenandel for skoleturer.
§ 2-15.Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring
Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at
elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes
utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller
andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Vest Agder
«Opplæringsloven har ingen regel om klassekasse.
Gratisprinsippet i oppll. §2-15 innebærer tvert i mot forbud mot at skolen kan organisere innsamling
av midler til klassekasser.
Det er likevel anledning for skolen til å ta i mot pengegaver fra foreldre / elever, men gavene skal
være frivillige og anonyme, komme hele klassen eller skolen til gode. Gaver skal heller ikke innebære
krav om motytelser av noe slag.
Dersom elever / foreldre oppretter klassekasser, er det også disse som må lage regler for hvordan
midlene skal brukes. I prinsippet må derfor klasekasser på denne bakgrunn regnes som gaver til
skolen og komme alle elevene i klassen til gode uansett hvem som har bidratt med midlene gjennom
innsamling, dugnad el.l. Siden gaver skal være anonyme, er det ikke heller anledning til å føre
registrering over hvor mye hver enkelt elev har bidratt med.
Gaver er privatrettslige disposisjoner og reguleres dermed av andre rettsregler enn opplæringsloven. I
prinsippet står givere fritt til å gi gaver og flere givere kan inngå avtaler seg imellom.
Det kan tenkes at foreldrene bestemmer at innholdet i klassekassen skal være elevenes / foreldrenes
eiendom (sameie) og først skal gis som gave til skolen på et senere tidspunkt. Dermed vil de nok også
kunne bestemme gjennom avtale at en andel av innholdet i kassen skal følge elever i tilfelle
klassebytte. Denne antagelsen er basert på avtalerettslige betraktinger. Dersom det ikke er inngått
noen slik avtale på forhånd eller det ikke er innarbeidet praksis på skolen, kan ikke foreldrene i en
klasse (som medeier i denne klassekassen) kreve å få overført penger fra en annen klassekasse (som
noen andre eier).»

Malm skole- Overordnede prinsipper
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Turen kan vare opp til 4 dager og 3 netter, begrenset til Norge.
Gjennomføres høsten i 9.klasse- høsten 10.trinn
Hele trinnet reiser sammen til en leirskole.
Turen følger skolens retningslinjer for skoleturer.
Ordens og oppførselsreglement for skolen gjelder.
Turen skal være et ledd i forebyggende arbeid mot krenkelser som mobbing, vold,
diskriminering.
7. Det skal være med minst 4 voksne (foresatte og lærere) per elevgruppe (30). Alle
voksne må ha vandelsattest.
8. Turen skal være forankret i læreplanverket

Pedagogisk innhold på turen
Turer i skoletiden skal ha et pedagogisk innhold. På Malm skole gjennomføres skoleturen på
høsten i 9.klasse-høsten 10.trinn. Målet med turen er å bygge gode relasjoner gjennom ulike
aktiviteter knyttet til et faglig og pedagogisk innhold.

RETNINGSLINJER FOR EKSKURSJONER OG
SKOLETURER VED MALM SKOLE
1. Ekskursjoner / turer kan vare fra én time til fire dager.
2. Trinnet oppnevner en lærer som prosjektansvarlig for ekskursjonen/skoleturen. En
eventuell foreldrekomité/elevkomité kan komme med innspill i prosessen.
3. Prosjektansvarlig er også ansvarlig for at nødvendig informasjon gis til andre kolleger.
4. Det må gå klart fram av budsjettet hvordan utgifter til ekskursjonen skal dekkes.
Skolen kan motta pengegaver, men disse skal komme alle elevene på klassen til gode.
Gaver kan for eksempel være transport, mat eller aktiviteter.
Skolen kan ikke kreve egenandel fra elevene.
Normalt har klassene gitt gaver i forhold til turen. Gavene har vært gitt av inntektene
fra 17.mai arrangementet.
5. Turer med overnatting skal godkjennes av rektor i god tid på forhånd. Dette gjelder
både program, budsjett, sikkerhet og bemanning. Eventuell deltakelse fra foresatte
skal inngå i oversikten.
6. Ved skoleturer med overnatting må prosjektansvarlig innhente skriftlig samtykke om
deltakelse fra foresatte.
7. Leirskoleoppholdet regnes som skoletid og er obligatorisk. Tilrettelegges ved behov
8. Prosjektansvarlig gjennomfører et evalueringsmøte med turkomitéen og leverer
rapport og regnskap fra ekskursjonen til rektor senest én måned etter turen.
9. Skolereglementet gjelder på ekskursjoner og skoleturer. Elever som nyter
tobakk/alkohol/ narkotika på turer i skolens regi, blir sendt hjem på foresattes regning.
10. Kommunens elevforsikring gjelder på ekskursjoner og skoleturer. Forsikringer ut over
dette, som for eksempel reiseforsikring, er foresatte selv ansvarlig for å tegne.
11. Rektor utarbeider retningslinjer for godtgjørelse for lærere som er med på
ekskursjoner / skoleturer, etter forutgående drøftelser med tillitsvalgte. Turen
planlegges i god tid, slik at den kan arbeidsplans festes for den enkelte lærer ved
starten av semester.

