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Endring av tidligere vedtak om klassetur innen Norden 

Administrasjonens innstilling 

Forbud mot klasseturer utenfor Norden i skoletiden oppheves. 

 

Det utarbeides reglement for klasseturer i skoletiden i samarbeid med Foreldrerådets 

Arbeidsutvalg (FAU) 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Det vises til vedtak fra begynnelsen av 2000 tallet som setter forbud mot klasseturer i skoletiden 

utenfor Norden. Tiden er inne for å revurdere forbudet, men samtidig regulere slike klasseturer i 

et eget reglement.  

 

Vurderinger 

Rådmannen mener at det er unødvendig å ha en geografisk begrensing på hvor det kan reises på 

klasseture. Det er mer hensiktsmessig å vedta et reglement som regulerer klasseturer i 

skoletiden.  

 

Følgende problemstillinger kan blant annet tas med i reglementet; 

 Tidsrom, innhold og økonomiske rammer for aktiviteten 

 Permisjon 

 Gratisprinsippet 

 Krav til pedagogisk innhold i klasseturer i skoletiden 

 Bestemmelser om orden oppførsel og sanksjoner ved brudd på disse 

 Praktiske spørsmål og ansvarsfordeling 
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Et reglement vil gjøre planlegging og gjennomføring av klasseturer enklere og mer 

forutberegnelig for foreldregruppa og skolen. 

 

Prinsippet om gratis undervisning i Opplæringsloven § 2-15 gjelder. Utdanningsdirektoratet sier 

i utfyllende kommentarer til opplæringsloven § 2-15 om «gratisprinsippet»: 

 

Om turer 

Problemstillingen vil være om turer kan ansees å være i regi av skolen og være er en del 

av grunnskoleopplæringen eller ikke. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 

Momenter i en slik vurdering kan for eksempel være om: 

• skoleeier (kommunen) er ansvarlig dersom det oppstår uhell på turen 

• det er utarbeidet reglement for turen 

• det er utarbeidet sanksjoner for eksempel for hjemsendelse 

• turen fremgår av skolens virksomhetsplan/ årsplan 

• det er organisert opplæringstilbud til eventuelt andre elever som ikke er med på turen 

Direktoratet presiserer at listen over momenter ikke er uttømmende. 
 

Det presiseres at klassen/gruppen er solidarisk ansvarlig for å skaffe de nødvendige midlene. 

Enkeltelever kan ha grunner for ikke å kunne delta i hele eller deler av innsamlingen. Dette er 

ikke et grunnlag for ekskludering fra arrangementet. Tvert om, er det viktig å sørge for at dette 

ikke er stigmatiserende for den enkelte. Disse «spillereglene» skal komme tydelig frem i 

reglementet og planleggingen av turen. 

 

Når det gjelder søknad permisjon så vises det til Opplæringsloven; 

 

§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa  

       Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to 

veker.  

 

Dette medfører at den enkelte elev må søke om permisjon, som blir individuelt behandlet. Det 

kan med fordel utarbeides standard søknadsskjema. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Forbud mot klasseturer utenfor Norden i skoletiden opprettholdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


