
Hovseter skole 

 

Klasseturene på Hovseter skole  

På Hovseter skoler er det i mange år blitt arrangert klasseturer for elevene.  

Turene arrangeres tidlig i 10. klasse og har blitt holdt på et moderat kostnadsnivå ved at 

de bare går til steder i Norge.  

Formålet med klasseturer  

Formålet med klasseturene er både faglig og sosialt. For klassemiljøet er 

fellesopplevelser utenfor skolesituasjonen viktig.  

Klasseturene bør gi elevene en faglig merverdi og forankres i ett eller flere av de 

temaene klassen arbeider med i løpet av 10. klasse. De faglige temaene kan være 

innenfor et fag eller være temaer som går på tvers av flere fag som for eksempel klima, 

naturvern, energiforsyning, matproduksjon eller lignende.  

Engasjement i planlegging av turen gir også verdi for klassen som et team.  

Juridisk ansvar for turene  

I og med at turene skal godkjennes av rektor, defineres klasseturene som i skolens regi, 

og det er skole/kommunen som har det juridiske ansvaret.  

Finansiering av klassetur 

Det er frivillig å delta på klassetur. Elever som ikke velger å delta, skal møte på skolen til 

tilpasset undervisning. 

For å delta på turen og dermed finansiere den, må elevene/ foresatte bidra. 

Forslag til aktiviteter elevene kan gjøre for å samle inn penger for å finansiere 

klasseturene:  

• Inngangspenger for elevkonserten. Kaffe og kakesalg i tilknytning til konserten er 

også en mulig inntektskilde.  

• Elevkantine  



• Elevene vasker lærernes biler mot betaling (ide fra annen skole, kan gjerne 

utvides til å vaske foreldrenes biler)  

• Kakelotteri  

• Selge boller på T-banen  

• Foreldre kjøper barnas kunstverk  

• Juleverksted  

•         Salg av dugnadsprodukter 

• Foreldreaften 

Erfaringsmessig tar det tid å samle inn penger til klasseturene. Kostnad er ca kr 1800-

2000 pr elev.  

Klassekontaktene rådes til å administrere dugnad og en innbetaling av foreldregaver 

tidlig. f.eks. våren i 8. klasse og våren i 9. klasse. 

Innbetalte beløp må anses som gaver - ikke egenbetaling per elev - og inngå i en felles 

saldo for klasseturen.  

Elever som ønsker å være med, men som av ulike grunner ikke kan bidra med 

finansiering ved dugnad eller gaver, kan søke støtte av FAU. Søknaden med 

begrunnelse skal sendes til skolens administrasjon. Søknaden blir behandlet 

konfidensielt.  

 

 

 


