
 

 

Felles regler for skoleturer i Inderøy kommune 

Dette dokumentet er utarbeidet av rektorgruppa og administrasjonen i dialog med Inderøy 

kommunale foreldreutvalg (IKFU). 

Generelle føringer 

Alle elever skal ha mulighet til å delta på en skoletur. Det gjelder også elever med 

funksjonshemming. Elever kan ikke stenges ute fra skoleturer fordi de har dårlig orden eller 

atferd. 

Turer arrangert som en del av et undervisningsopplegg skal i prinsippet være gratis for alle, 

jf. Opplæringsloven § 2-15:  

Elevane har rett til gratis 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. 

Det finnes noen få unntak fra dette, men de er marginale og knyttes stort sett til 

kostbesparelse i heimen knyttet opp mot overnattingsturer etter lokale avtaler. I 

grunnskolen kan dette være aktuelt ved ekskursjoner og/eller leirskoleopphold. (NB! 

Ungdomsskolen praktiserer ikke egenbetaling til kost ved leirskole. Inderøy kommune har 

prioritert å bruke leirskoletilskuddet fra fylkesmannen til leirskole i 9.klasse.) 

Avslutningsturen på 7. trinn er ikke definert som en del av det obligatoriske 

undervisningsopplegget, og på slike turer gjelder ikke gratisprinsippet. Følgelig må denne 

type turer ha regler som gjør at de klart skiller seg ut som et privat arrangement.  

 

Kjøreregler for skoletur i barneskolen/7.trinn 

1. Skoleturen avvikles fortrinnsvis enten ved oppstart (før høstferien) eller i juni.  

2. Skoleturen må planlegges av foresatte i dialog med elever i god tid; helst i 6.klasse. 

3. Arrangement/skoleturen skal være i Trøndelag /nærområdet. 



4. Kommunens ordensreglement skal brukes. Foreldregruppen er ansvarlig for 

eventuelle sanksjonen. 

5. Skolen gir permisjon i inntil to dager til klassetur. 

6. Foresatte organiserer dugnader o.l. for å samle nok ressurser til turen. Maks beløp 

per elev er kr 2 500. 

7. For å unngå at noen skal føle et økonomisk press, anbefaler FAU at en følger 

Opplæringsloven § 2-15. Alle innbetalte pengebidrag må anses som en felles gave til 

klassen, uansett hvor denne kommer fra. Eventuelle bidrag fra enkelte foreldre blir 

da å anse som gave til klassen, og ikke betaling for den enkelte elev. Slike gaver skal 

behandles anonymt. Ingen skal føle seg presset til å betale noe. Ellers står det fritt 

hvilke tiltak som brukes, for å skaffe penger til kassen.  

Det anbefales at skolens FAU oppretter en konto med to personer som 

ansvarlig/underskrivere. 
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