
 

RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER 
(Gjeldende fra 12.06.08) 

 
Den offentlige grunnskolen skal være gratis for elevene, jfr. Opplæringsloven § 2- 15. 
Mange skoler har tolket dette slik at skoleturer med bidrag fra elevene ikke lenger kan arrangeres. 
Kunnskapsministeren understreker at frivillig betaling og andre bidrag, som kommer alle elevene 
til gode, har vært og fremdeles er tillett innenfor gjeldende lovverk. 
Det presiseres at kostnader som gjelder skoleturer, ikke kan pålegges dekket av elever eller deres 
foreldre. 
 

LOVVERKETS BESTEMMELSER 
Skoleturer og klasseturer arrangeres, slik det ligger i begrepene, av skolen og det er skolen som er 
sentral med hensyn til ansvar. Det gjelder gjennomføring og fastsetting av rutiner, reglement og 
planer. Dette er viktig om det for eksempel skulle oppstå uhell på turen. Det at skolens elever drar 
på tur, ekskursjoner og leirskole, inngår som en del av grunnskoleopplæringa og i en plan for 
skolen og årstrinnet. Beslutningen om skoletur/ klassetur ligger hos rektor ved skolen slik det 
gjelder for den øvrige skolevirksomheten. Det er en avsporing og ansvarsfraskrivelse dersom en 
skole overlater til foreldre å ta beslutning om en skoletur/ klassetur og også overlater ansvaret for 
gjennomføringa og opplæringa i aktuelle periode til for eksempel foreldrene. 

 
GRATISPRINSIPPET 

• Ingen foreldre til barn i Trondheim kommune betaler egenandeler ved leirskoleopphold 
eller andre skoleturer. 

• Ekskursjoner: Foreldre/ foresatte betaler ikke for aktiviteter som er en del av 
grunnskoleopplæringa 

• Trinnkasser/ klassekasser er foreldrestyrt og brukes til fellesformål for elevene 
• Foreldre kan gi penger som gave til skolen. Disse pengene må komme alle elevene til 

gode. 
 

PERMISJONER 
Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker  
 (Opplæringsloven §2-11 første ledd). 
Kommunen/ skolen kan ikke innvilge permisjon for en gruppe elever med hjemmel §2-11. 
 

REGLEMENT 
• Skolens ordensreglement må være klart og tydelig med hensyn til hva som er           

akseptabel oppførsel i skolesamfunnet og i skolens opplæringsvirksomhet.   
• Ordensregler ved turer bør inngå i reglementet eller eventuelt som en egen del. 
• Det må knyttes sanksjoner til regelbrudd og refsingstiltakene må være hjemlet i  

ordensreglementet. 
• Bortvising fra undervisning kan bare benyttes når det er fastsatt i reglementet. 

o Bortvisning er hjemlet i ordensreglementet for kommunen. 
o Bestemmelser rundt bortvising i grunnskolen er regulert i  

Opplæringsloven §2-10. 
• Det er rektor som beslutter bortvising fra undervisning. 
• Skolen er som ansvarlig for skoleturen, også ansvarlig for organisering,  

gjennomføring og dekning av eventuell hjemsendelse av elever. 
 

INFORMASJON 
Ved reiser ut av landet skal  kommunaldirektøren på forhånd ha beskjed fra rektor. 
  


