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 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Teglverket skole 
  

Retningslinjer for klasseturer på Teglverkets ungdomstrinn 
 

De valgte foreldrerepresentantene (FAU og klassekontakter) på ungdomstrinnet sammen med 

assisterende rektor ønsker at skoleturer på ungdomstrinnet skal bli en tradisjon på Teglverket. 

Formålet med slike skoleturer skal være å skape positiv tilhørighet i ungdomsgruppa og være en 

alternativ opplæringsarena.  

Det er en forutsetning for å gjennomføre skoleturer at skolen ikke bryter opplæringslovens § 2-15 

som omtaler retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring og at turopplegget og det pedagogiske 

innhold er godkjent av rektor. Skolen har i samråd med foreldrerepresentantene utarbeidet noen 

retningslinjer, som er kvalitetssikret av juridisk avdeling i Utdanningsetaten og godkjent av skolens 

driftsstyre. 

§ 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. 

 
Praktiseringen av regelverket i forbindelse med klasseturer er presisert av Utdanningsdirektoratet: 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-ogopplaring/gratisprinsippet/grunnskolen/aktiviteter-

og-turer/klasseturer/?path=cehmjmdcehmjmjcehmkdj 

 

Hvis skolen arrangerer turer som en del av opplæringen, skal den være gratis for elever og foreldre. 
Eksempler på hva som avgjør om det er en del av opplæringen er blant annet: 

• Turen foregår i skoletiden 

• Turen er en del av opplæringen etter læreplanene for fag 

• Lærere er med på turen og mottar lønn 

• Det er utarbeidet regler for turen, med for eksempel sanksjoner for hjemsendelse 

• Skoleeier er ansvarlig dersom det oppstår uhell 

• Turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan 

• De som ikke er med på turen har et organisert opplæringstilbud 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-ogopplaring/gratisprinsippet/grunnskolen/aktiviteter-og-turer/klasseturer/?path=cehmjmdcehmjmjcehmkdj
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-ogopplaring/gratisprinsippet/grunnskolen/aktiviteter-og-turer/klasseturer/?path=cehmjmdcehmjmjcehmkdj
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Hvis turen er delvis lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen 
som foregår på fridager. Skolen må da legge til rette for at de mulig for eleven å kun delta på 
skoledagen, for eksempel med transport. 

Foreldre kan på eget initiativ foreslå å bidra til en tur som krever mer penger enn det skolen kan 
bruke. Skolen har likevel et ansvar for at foreldreinnsamlingen foregår på lovlig måte, og bidragene 
skal være frivillig og anonyme.  

 
Ulykkesforsikring 

Skoleeier er ansvarlig for å ha ulykkesforsikring for alle elevene som drar på skoleturer.  
 
Turer som er arrangert av foreldre 

Turer som arrangeres av foreldrene og som legges utenom vanlig skoletid og ikke har noe med 
opplæringen å gjøre, er ikke en del av gratisprinsippet. 

 
Bestemmelsen om gratisprinsippet er imidlertid ikke til hinder for at andre enn skolen kan finansiere 

turen, gjennom blant annet dugnadsarbeid. Det er likevel visse forutsetninger som må være til stede 

(Se Rundskriv F-14-03 fra 

Kunnskapsdepartementet  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-14-

03/id109309/ og artikkel på Tavla 

https://ude.intranett.oslo.kommune.no/skoleadministrasjon/leirskole-og-skoleturer/skoleturer-og-

bruk-av-gratisprinsippet-article327293-78798.html):  

• Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre må føle seg 

presset til å bidra. 

• Det kan ikke stilles krav om motytelser, for eksempel i form av reklame. 

• Gaver og andre bidrag må brukes slik at de kommer hele gruppen/klassen eller flere til gode. 

Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om deres 

foreldre har gitt gaver/andre bidrag til skolen eller ikke. 

• Ved eventuelle foreldrebidrag til klassekasser eller lignende må den/de som blir utpekt/valgt 

til å motta bidragene, sørge for anonymitet så langt det er praktisk mulig, slik at den enkelte 

forelders bidrag ikke blir kjent av de andre foreldrene/elevene. Bruk av klassekasse må være 

elev- og foreldrestyrt. 

Det er derfor tenkelig med to ulike modeller: 

A) Skoletur med lærer, pedagogisk innhold i skoletida, med voksenstøtte fra foresattegruppa. 

B) Tur for klassen lagt til ferier eller helger (ingen styring fra FAU/DS/skolen) 

 

Foreldrerepresentantene på ungdomstrinnet og skolens ledelse på Teglverket fraråder modell B: 

Faren for at enkelte elever ikke har mulighet til å delta kan bli større. Man vil da ikke ha tilgang til 

lovpålagt styring på økonomi, pedagogikk eller organisering.  

Foreldrerepresentantene og skolens ledelse ønsker at elevene skal få oppleve en tur sammen. 

Målet er ikke dyre, lange turer, men turer som kan bli et viktig bidrag til det sosiale samholdet og for 

å gi elevene en mer praktisk og annerledes innfallsvinkel til det faglige. Det faglige innholdet skal 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-14-03/id109309/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-14-03/id109309/
https://ude.intranett.oslo.kommune.no/skoleadministrasjon/leirskole-og-skoleturer/skoleturer-og-bruk-av-gratisprinsippet-article327293-78798.html
https://ude.intranett.oslo.kommune.no/skoleadministrasjon/leirskole-og-skoleturer/skoleturer-og-bruk-av-gratisprinsippet-article327293-78798.html
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inngå som en del av opplæringen som er planlagt i ett eller flere fag på trinnet og må ha både et solid 

forarbeid og et etterarbeid.  



 

    
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 64 30 00 Org.nr.: 913579321 
Teglverket skole Grenseveien 60   
 0579 OSLO   
 Postadresse: teglverket@ude.oslo.kommune.no  
 Pb 6582 Etterstad, 0607 OSLO teglverket.osloskolen.no  

 

Retningslinjer under modell A: 

1. Skoleturene skal arrangeres i samsvar med opplæringslovens § 2-15. 

2. Skolen er ansvarlig for at skolens retningslinjer for klasseturer blir distribuert til alle foreldre 

og foresatte ved skolestart hvert år. 

3. Rektor godkjenner søknader om skoleturer. Destinasjon, reiseopplegg, pedagogisk innhold, 

tall på voksne som deltar og finansiering må godkjennes. 

4. Prinsippet om inkludering må ligge til grunn i alle deler av turen. 

5. Turarrangørene skal legge til rette slik at alle elevene kan delta. 

6. Hvis en elev ikke kan eller ønsker å delta, skal eleven hospitere i en annen klasse/annet trinn, 

eller følge et alternativt opplegg etter nærmere avtale. 

7. Alle økonomiske bidrag skal være anonyme, komme hele gruppa/klassen til gode og kan ikke 

stilles krav om motytelser. 

8. Dersom en elev som har bidratt med dugnadsarbeid slutter på skolen eller bytter klasse før 

turen, blir pengene fra dugnadsarbeidet til eleven igjen i turkassa. 

9. Dersom en elev begynner i klassen uten å ha vært med på dugnadsarbeid er det ikke 

anledning til å kreve betaling av eleven eller foresatte til eleven. Finansiering for denne 

eleven må dekkes av den kollektive dugnadsinnsatsen. 

10. Skoleturer av mer enn to dagers varighet må man søke om godkjenning for i god tid og ikke 

senere enn et halvt år før avreise. Dette for å ivareta god planlegging og kvalitet på det 

pedagogiske innholdet. 

11. Kostnader til reise, kost og losji for lærer må dekkes av turfinansieringen på samme måte 

som for elevene. 
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