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1. Det gjennomføres turer i skolens regi ved Storsteinnes skole på følgende 
årstrinn: 
• 4. trinn: overnattingstur 
• 7. trinn: leirskole 
• 9. trinn: overnattingstur (eks. Juksavatn) og Stortingstur 
 
2. Foreldregrupper kan gi gaver til gjennomføring av skoleturer , eks. Fra 
klassekasse. 
  
3. Turer utover dette for klassene kan være mulig å gjennomføre, men vil da 
være turer utenom skolens regi. Slike turer kan for eksempel organiseres og 
gjennomføres av foreldrene. Turen vil da være foreldrestyrt, og foreldrene har 
ansvaret for denne. 
 
A) Typiske klasseturer 10.trinn, som avslutning på grunnskolegangen vil være 
en slik foreldrestyrt klassetur. 
B) Kun foresatte kan søke om permisjon fra ordinær undervisning for sine egne 
barn, og skolen innvilger ikke kollektiv permisjon.  
C) Klasseturen bør gjennomføres utenom skoletid. Feks høstferie, vinterferie, 
påskeferie, langhelger eller helger. 
D) I forbindelse med innsamling av penger til klassekasser, vises det til FAUs 
anbefalte retningslinjer for klassekasser. 
  
  
4. Planlegging og gjennomføring av foreldrestyrte klasseturer. 
 
A) Planlegging av klasseturer og innsamling til disse vil utelukkende være 
foreldrestyrt og skjer utenom ordinær skoletid. 
B) Selv om det ikke er i skolens regi, anbefales det å gi skolen beskjed om at det 
planlegges tur, reisemål og tidspunkt. 
C) Skolens informasjonskanaler skal ikke brukes til planlegging av slike turer. 
Opprettelse av egne Facebookgrupper eller mailgrupper anbefales. 
D) Det bør sikres en demokratisk prosess i forhold til valg av reisemål og 
hvordan innsamling skal foregå. Det anbefales å føre en ryddig 
protokoll/referatføring på dette. 



E) Både elever og foreldre må delta i valg av tur, og det må i fellesskap 
bestemmes hvilket reisemål og kostnaden på denne. 
F) Når kostnadsrammen er klar, bør det legges opp til at det er frivillig hvordan 
innsamling til turen skal foregå. Dersom noen av de foresatte overhodet ikke 
ønsker å delta på dugnad for å samle inn penger til tur, bør gruppen åpne for 
mulighet til innbetaling av det aktuelle beløpet, eller deler av dette. 
G) Utgangspunktet bør være at alle elevene i en klasse gis muligheten til å delta 
på klasseturer. 
H) Det er viktig at foresatte som er i mindretall forholder seg til flertallets 
avgjørelse. Dersom det for den enkelte blir vanskelig å støtte seg til dette, så 
bør hver enkelt vurdere om barnet skal være med på eventuell klassetur. 
I) Skolen gir ikke permisjon med lønn til lærere som blir inviterte med på 
klasseturer. 
 
 

 
 

          
 
 
 

 
 

 
 
 
 


