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Retningslinjer for gjennomføring av leirskole/skoleturer og 
foreldrefinansiering av aktiviteter i Lunner kommune - 
gratisprinsippet 
 
Alle elever skal kunne delta 
Alle elever har rett til å delta på leirskole/skoletur og andre aktiviteter i skolens regi. Det 
gjelder også elever med funksjonshemning. Elever kan ikke stenges ute fordi de har dårlig 
orden eller atferd. 
 
Gratis opplæring 
All opplæring skal være gratis. Når turen/leirskolen eller aktivitetene er en del av 
opplæringa, må det være gratis. Slik får alle elever mulighet til å delta. Det kan gjøres 
unntak for mat fordi skolen til vanlig ikke dekker maten til elevene. 
 
Finansieringsmuligheter 
Opplæringa til elevene er gratis, men andre enn skolen kan være med på å finansiere 
turen/leirskoleoppholdet. At skolen arrangerer turen med hjelp til finansiering fra 
foreldrene kan være en god løsning. Skolen kjenner elevene, lærerne er med, skolens 
forsikring gjelder, skolens regler gjelder og skolen har ansvaret. Elever og foreldre kan 
derfor gå sammen om å samle inn penger til ulike aktiviteter. Innsamlingsaktivitetene må 
søkes å være slik at alle kan delta. I løsningen kan det også ligge at elevene yter en form 
for egeninnsats for å delfinansiere en tur. Midler som elevene/foreldrene skaffer skal 
komme hele elevgruppen til gode - ikke bare den enkelte elev. Elever som ikke kan, eller 
som unnlater å delta i dugnader eller annet som elevene bidrar med, kan ikke av den 
grunn ekskluderes fra skoleturen.  

 
Det viktige er at alle former for pengegaver eller aktiviteter er reelt frivillige.  



 
Pengegaver 
Elever, foreldre og andre har lov til å gi penger til turen. Forutsetningene er følgende: 

 Pengene er ikke øremerket en elev, men kommer hele elevgruppa til gode. 

 Når elever og foreldre gir penger, må det skje anonymt. Det skal ikke gjøres kjent 
hvem av foreldrene som gir pengegaver. 

 De som gir gaver eller tilskudd, kan ikke komme med krav om motytelser, for 
eksempel i form av reklame for næringslivet. 

 
Ulykkesforsikringen må også gjelde for skoletur/leirskole 
Skoleeier må sørge for at alle elevene har en ulykkesforsikring, og for at den gjelder på 
skoleturer og på leirskole.  
 
Egne regler for private turer 
Gratisprinsippet gjelder ikke for private turer. 
 
En privat tur: 
Foregår ikke i skoletida 
Følger ikke læreplanen for fag og er ikke en del av årsplanen 
Blir ikke dekket av skolens ordensreglement og ulykkesforsikring 
Elever og foreldre kan organisere sine egne private turer. Skoleeieren kan også legge til 
rette for at en tur foregår både på skoledager og fridager. Den delen av turen som går for 
seg på fridagene kan regnes som en privat tur. Det er skoleruta som avgjør hva som er 
fridager. 
 
Dersom det er tvil om turen er privat eller ikke, er det skoleeier som må vurdere om turen 
skal regnes som en del av opplæringa, og må følgje gratisprinsippet. 
 
Skolen har ansvar for å gjøre foreldre og elever kjent med disse retningslinjene i god tid 
før eventuelle turer/leirskole planlegges og må delta aktivt i hjelpe foreldre og elever til å 
praktisere retningslinjene korrekt. 
 
Retningslinjene gjelder fra 1.8.2018 
 
(Retningslinjene bygger på mal fra Utdanningsdirektoratet – se regelverk for skoleturer og 
leirskoleer nedenfor) 

 
 
Lov og regelverk: 
Opplæringsingsloven § 2-15 – Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring 
U-dir: Tolkningsuttalelse om gratisprinsippet 
U-dir – regelverk for skoleturer og leirskoler 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_2
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gratisprinsippet/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skoletur/

