RETNINGSLINJER FOR KLASSETUR VED HOVSETER SKOLE INITIERT AV
FORESATTE.

FORMÅL
Å bygge relasjoner og godt samarbeidsklima i klassen. Skape gode vennskapsbånd og god
samarbeidsånd. Økt trivsel bidrar til at elevene samarbeider lettere og at de faglige resultatene
styrkes. Bygge vi-kultur og bidra til at alle er inkludert.
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Turen arrangeres i samarbeid med foresatte og kontaktlærere.
Turen skal arrangeres høsten i 10. klasse og ledes av lærere
Skolen skal registrere søknad om klassetur.
Maksimalt to overnattinger
Det skal ikke legges opp til utenlandsopphold
Det skal fortrinnsvis være turer til fjells eller i marka
Turen knyttes til et pedagogisk opplegg – sentrale mål i læreplanen Kunnskapsløftet
Søknad om skoletur må være rektor i hende så snart turen er bestemt i foreldremøte.
Søknaden legges frem i driftsstyre i førstkommende møte
Elever som ikke deltar på tur følger annen klasse i reiseperioden
Skolen kan ikke godkjenne turer som er lagt til tidspunkt hvor sentrale prøver avvikles

FINANSIERING
•

•
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Skoleturene skal arrangeres slik at ingen elever hindres i å delta av økonomiske grunner med
gratisprinsippet i Opplæringslovens § 2.15 som innebærer at det ikke kan kreves betaling av
verken foreldre eller elever. Finansiering av skoleturen må derfor gjøres gjennom
dugnadsarbeid og/eller anonyme gaver. Det kan i spesielle tilfelle søkes om støtte til turen
fra FAU. Søknaden rettes gjennom rektor.
Det oppfordres til at klassen selv tjener penger til tur, og at planleggingen startes i
samarbeid mellom foresatte og kontaktlærer på 8. trinn.
Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre skal føle seg
presset til å bidra økonomisk.
Alle gaver og/eller innsamlede dugnadsmidler skal anonymiseres og legges i en felles pott for
å komme alle turdeltagere til gode.
Det er ikke anledning til å øremerke innsamlede dugnadsmidler til enkeltelever.
Foreldre må sørge for at frivillig sparing gjennomføres på en måte som ivaretar anonymitet.
Skolen og kontaktlærer skal ikke involveres i dette.
Skolen setter ikke av midler til klasseturer i budsjettet men skolen dekker eventuelle vikarer
for lærere som stiller på tur. Det reiser to lærere pr. klasse

