Ansvarsavtale mellom de voksne som deltar på klasseturen til (sted/by) høsten (årstall)

•

Alle har et felles ansvar for samtlige ungdommer fra oppmøte på (Sted) (dag/dato) til
ankomst (sted) (dag/dato).

•

Vi samarbeider om elevenes innsjekking og venter ved bagasjebåndene både i (sted) og ved
hjemkomst, for å sikre at alle får bagasjen sin.

•

Klasseturen er å anse som et jobboppdrag og det er ikke tillatt å nyte alkohol på turen.

•

Vi er med for å passe på alle og gir ikke vår egen ungdom særfordeler de andre i klassen ikke
får nyte godt av.

•

Vi plikter å sette oss godt inn i reglementet som elevene skal forholde seg til, og overholde
det. Innholdet i reglementet er ikke under noen omstendigheter oppe til diskusjon med
elever verken før eller underveis på turen.

•

Hvis det skulle oppstå uenigheter mellom oss på turen, tar vi evt. diskusjoner uten elever til
stede.

•

Vi irettesetter aldri hverandre foran elever.

•

Skulle det mot formodning bli behov for å følge en elev til sykehus er det viktig at alle voksne
får informasjon om det så fort som mulig og samler ungdommene for å roe situasjonen.
Ingen av de andre elevene skal være alene i en slik situasjon.

•

Hvis det mot formodning oppstår behov for å sende hjem en elev, følges eleven til flyplassen
av to voksne. Hvis mulig, følges eleven gjennom sikkerhetskontroll og uansett blir de voksne
værende på flyplassen til eleven sitter på flyet.

•

På hotellet danner vi to arbeidslag, kveldsvakter og morgenvakter. Alle voksne har felles
ansvar frem til det skal være ro på rommene. Kveldsvaktene har ansvaret etter kl. 23 og til
elevene har roet seg, morgenvaktene har ansvaret for vekking av elever og sørge for at
samtlige ungdommer stiller til frokost.

•

Alle voksne har et felles ansvar for hverandre og for å bidra til positiv stemning og godt
humør hos både voksne og barn. Hvis «skoen trykker», plikter vi å si ifra til hverandre, for å
unngå unødvendige misforståelser.

•

Det er utrolig gøy og utrolig slitsomt å være på tur med ungdommer. Mange elever har et
helt annet reaksjonsmønster enn vi er vant til med vår egen ungdom. Det er mitt ansvar å
lytte, vise omsorg og være tydelig voksen og tørre å ta de upopulære avgjørelsene. Alle
ungdommer er tryggest sammen med tydelig voksne.

Navn: ______________________________ Signatur _____________________________________

