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LEIRSKOLE 
 
Leirskole er i rundskriv fra Utdanningsdirektoratet definert som leirskole eller annen aktivitet 
med varighet på minst tre overnattinger. 
Deltakelse på leirskole er i utgangspunktet frivillig. Skolen har tidligere hatt dialog med FAU 
som ønsket at det skal gis et tilbud om leirskole til elever på 7. trinn. Det har derfor over flere 
år vært praktisert leirskoleopphold på fjellet tidlig høst dette året. Både skolen og FAU er 
opptatt av det sosiale samholdet mellom elevene, og mener at et leirskoleopphold kan styrke 
klassemiljøet og sosiale relasjoner. 
 
Premisser for beslutning: 
 
Ulike alternativer som leirskole ved sjø, innland og på fjellet er vurdert. FAU har ønsket at det 
prioriteres opphold i fjellet.  Opphold i fjellet gir flere muligheter, samt er mindre vær 
avhengig.  
FAU ønsker, dersom det er mulig, at leirskolen legges til tidlig høst (gjerne før høstferien i uke 
40). FAU ser at man kan få en ønsket sosial effekt på trinnet gjennom leirskolen og ønskes som 
bidragsyter for forsterket klasse miljø tidlig i 7. trinn. 
Alternativ sen høst (dersom tidlig høst ikke er mulig). 

Fordeling kostnader: 
 Kastellet skole finansierer opphold for den enkelte elev på leirskolen. Foresatte sørger 

for transport tur-retur leirskoleoppholdet. 

 Foresatte på aktuelt trinn bestiller busstransport og kan finansiere dette direkte via 
planlagt dugnad. 

 Eventuelle lommepenger på leirskolen kommer i tillegg og må besørges av foresatte. 

 Kastellet skole dekker ikke ytterligere kostnader enn ovennevnte i forbindelse med 
leirskoleoppholdet.  

 
Dugnad: 
 
Gratisprinsippet 

Gratisprinsippet i grunnskolen er regulert i OPL § 2-15 . Der står det at kommunen ikke kan 
kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen. 
Dette gjelder både undervisningsmateriell og faglige og sosiale aktiviteter som skolen 
arrangerer som en del av opplæringen. Skolen og kommunen kan heller ikke kreve 
egenbetaling for aktiviteter som er en del av opplæringen, men som foregår utenfor skoletiden. 
 

§ 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 
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utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar 
eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa. 

 

Opplæringsloven hindrer ikke at andre enn skoleeier finansierer skoleturer, så lenge retten til 
gratis opplæring ikke brytes. Elever og foreldre kan gå sammen om å finansiere turer ved f.eks. 
frivillige gaver, dugnader og loddsalg. Dersom elevene eller foreldrene gir penger bør dette 
skje anonymt. 
 
FAU oppfordrer til dugnadsvirksomhet. Det er trinnets leirskoleansvarlige som planlegger, 
tilrettelegger og gjennomfører nødvendige dugnader i samarbeid med de andre foresatte. På 6. 
og 7. trinn er drift av kantine på skolen avtalt med skolens ledelse. Inntektene fra kantinedrift 
øremerkes leirskole.   
  
Brennabu Leirskole: 
Kastellet skole har på oppfordring fra FAU styret inngått flerårig avtale med Brennabu 
Leirskole. Skolen har tilhørighet i Valdres. Reservasjon er gjort for 7. trinns elever fra og med 
skoleåret 2013.  
 
Bakgrunnen for valg av Brennabu Leirskole: 

 Lange erfaring  

 Anerkjente  

 Leirskolen har et bredt og lærerikt program for ulike årstider.  

 Leirskole holder til i Valdres, og er ca. 3 timers reise fra Kastellet skole.   

 Nødvendig informasjon finnes på deres nettsider: www.brennabu.no. 

 
Reservasjon ved Brennabu leirskole for Kastellet skoles 7. trinn: 
Fra og med skoleåret 2017 reserveres fast leirskole i uke 38 ved Brennabu.  
 
 
Prosess for leirskole ved Kastellet Skole: 

 På foreldremøte for skolestartere i 1. trinn skal lærere informere foresatte om leirskole 
på 7. trinn.  

 Det velges en foreldrerepresentant i hver klasse allerede fra 1. trinn som vil være 
ansvarlig for leirskolen, og som skal følge opp prosessen. 

 Foreldrerepresentanten for leirskolen informerer og holder foresatte orientert om 
leirskolen. 

 Foreldrerepresentant for leirskolen er ansvarlig for iverksetting av tiltak (dugnad) for 
innsamling av midler til transport. Det anbefales å starte tidlig.  

 Når avreise nærmer seg innhenter foreldrerepresentantene pris på transport for gruppen, 
og bestiller tur/retur leirskolen.  

 Det er Kastellet Skole, ved økonomiansvarlig, som ordner det praktiske når det gjelder 
betaling av depositum.  

 
Rutine for bestilling av buss: 

 Foresattes ansvar å innhente priser på buss tur/retur skole i forbindelse med 
leirskoleoppholdet.  
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 Brennabu Leirskole har samarbeid med buss-selskap fra Valdres som kan forespørres. 
 Foresatte har ansvar for å betale buss direkte. 
 Foresatte må påse at buss-selskap innehar nødvendig godkjennelse, og sikkerhetsrutiner for 

frakt av elevene. 
 

Generell informasjon:    
 Informasjon om hvor mange lærere og elever som skal være med på leirskolen fås av 

kontaktlærere. 

 Lærere følger elevgruppen, og det betales ikke for dem på leirskolen. Det samme må 
avtales med buss-selskap.(foreldrerepresentantens ansvar.) 

 Avreise og ankomst avtales med kontaktlærer. Buss har på/avstigning i Nyquistveien. 

 Informasjon om leirskolen finnes på www.brennabu.no 

 Elevene er forsikret gjennom skolen. 

 Ved sykdom skal det gis beskjed til Brennabu om antall elever som ikke kommer. 

 
 
 
Vedtatt i skolens DS 09.12.15 
 
Revidert i DS 10.01.18 


