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De overordnede kommunale bestemmelsene nedenfor skal være grunnlag for den enkelte 
skoles gjennomføring av skoleturer. Se også den enkelte skoles egen 
«Trafikksikkerhetsplan» 
 
 
SKOLETURER  
Skolene i Lunner kommune kan arrangere skoleturer.  
Skoleturer skal være en del av årsplanen for klassen, trinnet eller skolen. Skoleturer er 
således en del av elevenes opplæringstilbud. Skoleturer skal være for alle elever.  
 
Skoleturer kan være  

- turer i skolens nærområde  

- turer utenfor skolens nærområde  

- ekskursjoner  

- dagsturer  

- overnattingsturer  

- leirskole (minst 3 overnattinger) 
 
Leirskole er ikke vedtatt som en del av undervisningsopplegget i Lunner. Dersom skolen og 
foreldrene sammen blir enige om at leirskole skal gjennomføres gjelder egne retningslinjer 
for det (se nederst og egne rutiner for innsamling av penger) 
 
Ved alle turer i skolens regi, gjelder skolens ordensreglement. Elever som ikke deltar på 
turer, skal ha annet pedagogisk tilbud på skolen. Dersom utvising og utelukking fra tur/ 
leirskole skal kunne brukes, må det stå i skolens ordensreglement. 
 
Gratisprinsippet (se også egne rutiner for dette) 
Ved alle skoleturer gjelder reglene om elevenes rett til gratis skolegang i opplæringslovens 
§ 2-15:  



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.  
 
De ansatte 
Ved alle skoleturer skal de ansattes tariffavtaler følges.  
 
Rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet 
Skolen må sørge for at elevene har tilgang til og bruker nødvendig sikkerhetsutstyr som 
sykkelhjelm, alpinhjelm, redningsvest mm ved aktiviteter som krever dette.  
Det skal alltid medbringes førstehjelpsutstyr som er tilpasset aktivitetsnivået på turen. På 
turer der det er nødvendig, må det tas med kart og kompass.  
De ansvarlige for turen må ha med seg mobiltelefon.  
 
Bemanning 
Alle skoleturer skal ha forsvarlig bemanning.  
På småskoletrinnet skal det alltid være minst 2 voksne per klasse. På turer utenfor skolens 
nærområdet bør det også på mellom- og ungdomstrinnet være 1 voksen for per 15 elever. 
Om noen elever trenger ekstra tilsyn, må det bemanningen økes ytterligere. Ved 
busstransport skal det alltid være minst en voksen utenom sjåføren på hver buss. Ved 
spesielle tilfeller (to-etasjes busser el) skal det være to voksne med.  
 
Bading 
Ved bade- og svømmeaktiviteter gjelder bestemmelsene om bemanning ved 
svømmeopplæring. Det skal være minst en kvalifisert lærer/instruktør per 15 elever. I 
spesielle tilfeller må tilsynet økes ytterligere.  
Foresatte skal ha gitt samtykke til bading på turer.  
Ved bading i friluft skal badeplassen velges med omhu. Ved hopping og stuping skal 
lærer/instruktør ha sjekket at det er forsvarlig med hopping og stuping.  
 
Turansvarlig 
Alle skoleturer er skolens ansvar. En av skolens ansatte skal derfor være ansvarlig for 
skoleturen.  
 
Forsikring 
Når elevene er på turer i skolens regi, er de forsikret etter regler i Lov om yrkesskader. 
Dette gjelder også for selve reisen. Elevene er ikke forsikret for tap eller skade på 
eiendeler. Ved lengre reiser og utenlandsreiser bør det tegnes reiseforsikring. Elever kan 
ifølge norsk lov bli stilt til ansvar for skader forårsaket på andres eiendeler eller eiendom, 
begrenset opp til 5 000 kr 
 
Informasjon 
I forbindelse med skoleturer må skolen sørge for å gi de foresatte tilstrekkelig 
informasjon. Informasjonen skal gis i god tid før selve turen. 

 

 

 



 

 

SPESIELT OM LEIRSKOLE 
Retningslinjer for leirskoleopphold og organiserte turer på ungdomstrinnet i Lunner 
kommune 

 
Leirskoleopphold på 7. trinn 
Leirskole som fast ordning for eleven i Lunner er avviklet. Skal det gjennomføres leirskole 
eller leirskoleliknende opplegg så er det opp til den enkelte skole og foreldrene det angår 
å avgjøre dette. Dersom leirskoleopphold skal gjennomføres i Lunner kommune gjøres 
dette fortrinnsvis på 7. trinn. 

 
Definisjon av leirskole 
Definisjonen av leirskole er følgende:  

«Med leirskole menes i denne sammenhengen leirskoleopplæring ved bemanna leirskole 
eller annen aktivitet med en varighet på minst tre overnattinger i sammenheng. Med 
”annen aktivitet” menes det her eksempelvis ekskursjoner eller turer som er en del av 
grunnopplæringen. 
……. 
Elevene får ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.» 

Se også 
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skoletur/  

http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskott-til-
leirskoleopplaring/  

 

Gjennomføring av leirskole 
Leirskole kan gjennomføres på to måter: 

1. Det kan arrangeres ved en bemannet leirskole av tradisjonell art der det er ansatte ved 
denne leirskolen som står for hele opplegget 

2. Skole og foreldre arrangerer opplegg og innhold selv. Det må da ha et faglig og 
pedagogisk innhold innenfor en ramme av en vanlig skoledag hver dag en er borte.  

For begge alternativer gjelder: 

1. Det må være minst tre sammenhengende overnattinger.  

2. En leirskoletur må gå i skolens regi av forsikringsmessige og faglige årsaker, så en må 
forutsette et en eller flere av skolens lærere deltar.  

  

 

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skoletur/
http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskott-til-leirskoleopplaring/
http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskott-til-leirskoleopplaring/


Kostnader 

Kostnadene vil variere om en velger en bemannet leirskole eller drar på et opplegg som 
skole og foreldre står for selv. I hovedtrekk består utgiftene av: 

1. Lønn til de som jobber på den bemannede leirskolen. Dette holdes utenfor 
foreldrenes/arrangørs budsjett. Regning kommer direkte til skolen og dekkes av en egen 
overføring fra fylkesmannen (se nedenfor). 

2. Lønn til medfølgende lærere – betales av foreldre/arrangør 

3. Oppholdsutgifter til overnatting og mat – betales av foreldre/arrangør 

4. Reiseutgifter – betales av foreldre/arrangør 

Fylkesmannen gir tilskudd til slike opphold. Dette tilskuddet overføres IKKE til 
foreldre/arrangør men formidles direkte fra fylkesmannen til kommunen/skolen. Dersom 
en reiser på bemannet leirskole dekker tilskuddet stort sett lønn til de ansatte på denne 
leirskolen. Dersom en reiser på tur i egen regi kan disse midlene gå til dekning av de 
utgiftene turen måtte medføre (se ovenfor) Støtten fra fylkesmannen beregnes ut fra hvor 
mange elever som reiser og hvor mange overnattinger de er borte. Kommunen sørger for 
søknad om dette basert på opplysninger fra skolen om elevantall og antall overnattinger.  

Skolene i Lunner har ikke avsatt midler til leirskoleopphold, så i utgangspunktet må alle 
utgiftene (unntatt til lærerne/ansatte på leirskolen) bæres av foreldrene. Det bør tenkes 
godt gjennom hvordan en organiserer dette ved at det settes i gang innsamling/sparing på 
ulike måter og at dette gjøres i god tid. Dette er ikke i strid med gratisprinsippet så lenge 
en ivaretar prinsippet om at deltakelse på turen ikke skal være avhengig av om en har 
bidratt til finansieringen. En må altså anse innsamling av penger som en gave til 
skolen/"seg selv" som ei gruppe i fellesskap står for og som "leveres" skolen eller de som 
tar på seg å arrangere turen uten at det kan spores tilbake hvem som har betalt og hvor 
mye. Det er ikke urimelig at elevene selv deltar på ulike inntektsbringende aktiviteter. 

 

Organiserte turer over flere døgn på ungdomstrinnet 
På ungdomstrinnet kan klasser påregne å få støtte til følgende tur-/reiseaktiviteter: 

1. Internasjonale opphold/turer med varighet over tre døgn og tilsvarende gjesteopphold 
fra utenlandske elever. Arrangementene skal ha som mål å gi trening i språklige 
ferdigheter og skape innsikt i andre lands kultur og levesett. 

2. Turer/ekskursjoner som er et fast innslag for enkelte trinn der fokus er friluftsliv ol 

Støtten er tilsvarende det et leirskoleopphold ville gitt av støtte fra fylkesmannen.  

(Se også egne rutiner om innsamling av penger til turer og aktiviteter) 


