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TUR PÅ 9.TRINN 

Gratisprinsippet 

Kastellet skole legger til grunn dokumentet "Skoleturer og bruk av gratisprinsippet" datert 

06.11.15 fra UDA. Dokumentet tar for seg lovverk samt Utdanningsdirektoratets tolkning 

knyttet til dette. Skrivet er vedlegg til våre interne retningslinjer. 

 

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 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 gaver skal dette så 

langt det er mulig skje anonymt.  
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Formål 

Formålet med turene er at de skal bidra til et godt klassemiljø og bygge opp under den generelle 

del av læreplanen. Kompetansemål fra læreplanen må synliggjøres i det pedagogiske opplegget 

knyttet til turen. Det er et mål at alle elever på trinnet deltar på turen. 

 

Oppstår det tilfeller hvor elever ikke skal/kan delta på turen, skal de ha ordinær opplæring på 

skolen.  

 

Retningslinjer 

Foresatte ved Kastellet skole står som arrangør av trinnturen i samarbeid med skolen. Turen 

finner sted på våren i 9. trinn. Dette innebærer at foresatte må starte planleggingen så snart som 

mulig, og senest høsten på 8. trinn (august/september). Det må settes ned en 

arrangementskomite som er ansvarlige for det praktiske knyttet til dugnad og ordningen med 

frivillige gaver. Reisemål drøftes med trinnets lærere.  

 

Rektor godkjenner trinnturen etter behandling i vårens siste driftsstyremøte (medio juni). Denne 

type arrangement krever forankring i skolens organer og driftsstyret vil ha en forsikring om at 

gratisprisnippet blir fulgt. Egenerklæringen sendes sekretær for driftsstyre, rektor, innen 

utgangen av mai måned på 8.trinn – ca. 12 måneder før turen gjennomføres. Turkomiteen må 

legge frem planer for arrangementet i skolens driftsstyre. 

 

Egenerklæringen skal inneholde: 

- Reisemål 

- Utkast til dagsprogram. Dette må i forkant ha blitt drøftet med lærerne på trinnet da skolen 

er ansvarlig for det pedagogiske innholdet. 

- Informasjon om transport, reisetider og overnattinger 

- Planlagte kostnader 

- Deltagere 

- Plan for dugnad og finansiering. Budsjett: innsamlede midler 
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Siden turene arrangeres i skoletiden, vil turen formelt sett gjennomføres i skolens regi og skolen 

er juridisk ansvarlig, noe som også gjør at skolens forsikring vil gjelde. Dette innebærer 

imidlertid at skolens øvrige regelverk skal følges, spesielt ordensreglene samt regler for bading 

i skoletiden. 

Turene skal holdes innenfor nøkterne økonomiske rammer, det gjelder både kostnader til selve 

turen og nødvendig utstyr. Den summen man har fått inn på dugnadsarbeid på 

bestillingstidspunktet er styrende for valg av reisemål og opplegg. Skoleturens maksimal 

varighet er satt til 4 skoledager.  

 

Budsjettet må også dekke, i tillegg til deltagende elever: 

1. Reiseutgifter til eventuelle nye elever som begynner i klassen rett før klasseturen. Det 

er ikke anledning til å kreve eget bidrag fra nye elever. 

2. Opphold og reise for lærere som deltar. En lærer pr. klasse/gruppe. Dette skal dekkes 

av felleskassen.  

3. Reiseutgifter for et forsvarlig minimum antall voksne som deltar. To voksne pr 

klasse/gruppe. 

Skolen setter ikke av midler til klasseturer på ungdomstrinnet i budsjettet, men skolen dekker 

eventuelle vikarutgifter for lærere som stiller (maks en lærere pr. klasse/gruppe – ordinær 

avlønning i forhold til overnatting). 

 

Vedtatt i skolens driftsstyre 09.12.15. 

Revidert 02.11.16 i skolens driftsstyre.  

 

 


