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Reisevirksomhet i skolens regi

Turene er en del av skolens pedagogiske opplegg og de skal være jevnt 

fordelt mellom klassetrinnene. Turene må planlegges godt og slik at 

elever og foreldre får rimelig tid til å forberede seg både praktisk og 

økonomisk.

Hovedinnholdet i de ulike turene:

• at de danner grunnlag for nye kunnskaper og ferdigheter hos 

elevene

• at de danner grunnlag for å pleie fellesskapet mellom elever, 

lærere og ledere

• at den enkelte elev får nye utfordringer og mulighet for egenut-

vikling i løpet av turen

Finansiering av klasseturer

Skolen dekker de pedagogisk forankrede turene.

Ansvarsforhold på klasseturer

Ansvarsforhold

Er turen et skolearrangement, er skolen ansvarlig. Hvis reisen foregår 

i skoletiden som en del av undervisningen og lærer er med, de"neres 

den som skolens ansvar. Hvis reisen foregår utenom obligatorisk sko-

letid, og ikke er i skolens regi, de"neres turen som foreldrenes ansvar. 

Alle turer i skolens regi skal informeres om til foreldrene, og de må gi 

sin tillatelse til at eleven er med på turen.

Forsikring

Når elevene er på turer i skolens regi, er elevene forsikret etter regler 

i Lov om yrkesskader. Dette gjelder også selve reisen. Eleven er ikke 

forsikret fra tap eller skade på eiendeler.

Erstatningsansvar

Elever kan i følge norsk lov bli stilt til ansvar for skader forårsaket på 

andres eiendeler eller eiendom.
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Tilsyn

Det skal utøves tilsyn med elever på reiser. Som regel skal minst to 
voksne være med, avhengig av hvor langvarig reisen er. Vanligvis skal 
det regnes en voksen pr påbegynte gruppe på 15 elever. Ved overnat-

ting skal det alltid være minst to voksne.

Bading

Ved reiser der skolen har ansvaret, gjelder forskrifter for svømmeop-
plæring

• elever må ha skriftlig tillatelse fra voksne for å kunne bade
• ansvarlig lærer må være godkjent livredder (gjennomgått årlige 

livredningsøvelser)
• det skal være én lærer, og videre en voksen til stede per neste påb-

egynte gruppe på 15 elever

Hjelm og gymutstyr

På sykkelturer, aktivitet på skøytebanen eller i alpinbakken, skal elever 
bruke hjelm.
Det er foreldres ansvar å påse at eleven har det utstyret som trengs til 

gym og friluftsaktiviteter.


