Klassetur for 10. trinn på (skole)

Formål med tur på 10 trinn:
Klasseturer skal gi elevene et faglig og sosialt utbytte og utvikle deres ferdigheter innenfor
aktuelle områder:
• Klasseturer skal ha et relevant tema forankret i fagplanene og elevenes faglige
utvikling.
• Klasseturer skal ha et element av opplevelse for elevene, enten i form av steder
som besøkes, mennesker en møter eller aktiviteter en deltar i.
• Klasseturer skal ha en sosial ramme som virker stimulerende for klassemiljøet og
miljøet på skolen.
Forutsetning:
Gratisprinsippet legges til grunn for skoleturer (Opplæringsloven § 2-15).
Turene kan imidlertid arrangeres på privat basis, initiert av foreldre, og finansiert utenfor
skolens budsjett. Arrangørene må tilstrebe å lage et nøkternt reiseopplegg som holder
kostnadene lave nok til at fullfinansiering kan oppnås gjennom dugnadsarbeid og/eller
anonyme gaver. Klasseturen kan ikke ha egenandel. Alle gaver og/eller innsamlede
dugnadsmidler skal anonymiseres og samles i en felles pott for dermed å komme alle
turdeltagere til gode.
Det må planlegges for en tur hvor det skal være mulig for alle elevene å delta.
Dugnadsarbeid må oppfattes som en kollektiv innsats hvor de som har mulighet til å bidra,
gjør det. Innsamlede midler må ta høyde for å dekke betaling for alle som skal med.
Det er ikke anledning til å øremerke gaver eller innsamlede dugnadsmidler til enkeltelever.
Dersom en elev som har bidratt med dugnadsarbeid slutter på skolen eller bytter klasse før
turen, forblir pengene fra elevens dugnadsinnsats i turkassen. Begynner det en ny i klassen
uten å ha vært med på dugnadsarbeid er det ikke anledning til å kreve betaling av eleven
eller elevens foresatte. Finansiering for denne eleven må dekkes av den kollektive
dugnadsinnsatsen. Det forutsettes at elevene deltar aktivt med dugnadsarbeid og at det
utarbeides en detaljert framdriftsplan, og budsjett for turen.
Dersom arrangørene ikke klarer å skaffe fullfinansiering av klasseturen, må turen avlyses
eller erstattes med alternativ tur som kan fullfinansieres. Alle elever under 18 år må ha
foresattes samtykke for å delta. Hvis de økonomiske rammene for turen overstiger 2500 kr
per elev må 50% av turen være finansiert innen januar på 9.trinn.
Oslo kommunes skolereglement gjelder også for klasseturer (oppførsel § 5). Alvorlige brudd
på skolereglementet kan medføre at eleven sendes hjem på foresattes regning.
Grunnbemanning for turer: Seks til syv foresatte pr 30 elever.

Reisemål:
Kan ta utgangspunkt i Hvite busser/Tema reiser eller annen valgt operatør. Ønskelig at det
fremlegges informasjon om klassetur for 8.trinnsforeldre hvert år (høst).

Gjeldende retningslinjer fra skolens side:
•
•
•
•

Lærere kan gjerne være med, men reiser som privatpersoner.
Det forutsettes at alt er i foreldreregi.
Tur må legges utenom skoletid.
Det kan gis fri fra skolen i 2-3 dager hvis turen kan begrunnes faglig.

Tidspunkt for reise:

Tentativt høstferien – det året elevene har begynt på 10 trinn.

Roller som bør på plass tidlig: (se ellers egen kjøreplan)
• Turgruppe / turarrangør – et knippe foresatte som holder i prosjektet / gjerne
sammensatt av to foresatte fra hver klasse.
• Turgruppe koordinator - som holder i trådene.
• Økonomiansvarlig / kasserer
• Dugnadsansvarlig/koordinator
• Informasjonsansvarlig
Økonomisk ramme: Klassen må ta høyde for å samle inn opp mot kr 200 000,Pris per reisende vil beløpe seg til ca 4 500,-. Kan legges opp til at hver
betaler en andel/hele beløpet/alt finansieres via felles dugnad.

Motivasjon:

Lærerne kan bistå med å gi kvartalsoppdatering i form av søyle/graf for
å vise hvor mye penger som er samlet inn. Økonomisk status formidles
fra kasserer til lærerne.

Dugnadsforslag: Se kjøreplan
• Få på plass en plan for mulige oppdrag
• Koordinering av felles bestilling og levering av for eksempel papir, er arbeids og
kostnadsbesparende.
• Det anbefales å sette opp liste over alle elever og hvilken dugnadsvakt hver har fått
tildelt (så får elevene heller bytte innbyrdes hvis det ikke passer).

Reisemål / reiseopplegg: Se kjøreplan
•

Kontakt med hvite busser eller annen operatør – koordinering med de andre klassene

•

•

Få gjerne Hvite busser eller annen valgt operatør til å komme 2-3 ganger for å
presentere turen felles for hele trinnet. Første gang før elevene må melde seg på (dvs
før 1.mars hvis turen skal være til høsten), 2. gang kanskje i juni og siste gang 2-3
uker før avreise.
Prøv å sikre god koordinering med alle klassene på trinnet fra start for å sikre at dette
blir en fellestur.

REGLER OG EGENERKLÆRING: eget skjema

