Retningslinjer for turer i foreldreregi i Verdal kommune

1.

Det kan arrangeres frivillig avslutningstur for 7. og 10. trinn. Foreldrene må da stå for
planlegging og gjennomføring av turen, og også for evt. etterarbeid som måtte være
nødvendig. Elever som ikke ønsker å delta på turen får et skoletilbud på sin skole.

2.

Alle skal kunne delta og inkluderes på turen, uavhengig av funksjonsnivå, økonomisk,
kulturell eller sosial bakgrunn. KFUV oppfordrer til nøkternhet mtp reisemål og
kostnader. Kjøretid fra skolen skal ikke overskride 2 timer. Dermed kan det fortsatt
være mulig også for elever som ikke overnatter på stedet å delta på dagtid. I tillegg kan
ansatte delta på dagtid. Vi anbefaler aktive turer med fokus på fellesskap.

3.

Turen skal finansieres av elever og foreldre. Foreldrebetaling skal ikke være en del av
det økonomiske grunnlaget for turen med mindre foreldre ønsker å sponse klassen som
helhet. Alle eventuelle innbetalinger er frivillige og går til alle elever i klassen. Det er
ikke anledning til å kreve egenandel fra foresatte.

4.

Dersom skoledager blir benyttet til turen, må foresatte søke om permisjon elektronisk
jamfør rutiner i Verdal Kommune.

5.

KFUV anbefaler minst 4 voksne pr klasse. Helst 2 av hvert kjønn.

6.

Om det er elever som trenger ledsager/assistanse så kan skolen tilby dette på dagtid.
Om den enkelte eleven har behov for ledsager/assistanse utover dette, skal det dekkes
gjennom den totale kostnaden turen har.

7.

KFUV tar som en selvfølge at det er totalforbud mot bruk av rusmidler, tobakk og
energidrikk på turen. Dette må også gjelde blant voksenpersoner som deltar. Videre
ønskes det at det på forhånd utarbeides felles trivselsregler for turen, hvor også
konsekvenser ved brudd på disse går klart fram. Skolens ordensregler er et godt
utgangspunkt for disse.

8.

Til info så gjelder ikke skolens forsikringer når skolen ikke arrangerer.

