
Oslo kommune

Utdanningsetaten

22.01.2019

Foreldremøte onsdag 23.januar 2019

Skøyenåsen skole



• Å avgjøre om foreldregruppa ønsker å bidra til at elevene på 10.trinn skal reise på 
tur til Rjukan

Hensikten med møtet 



• Presentasjon av alternativene

• Diskusjon på klassebord

• Avstemming:

–Avstemmingen oppsummeres på følgende måte:

–Hvor mange elever er representert på møtet?

–Stemmer pr alternativ

• Klassen melder inn hvilket alternativ de går for etter å ha diskutert resultatet

• Hvis alle klasser går for alternativ 1 eller 2, blir det tur til Rjukan. Dersom én av 
klassene går inn for alternativ 3, blir alternativ 3 løsningen. 

Organisering av møtet onsdag 23.1.19



• Beslutning; skoletur 2019/20. Driftsstyret må ta stilling til om skolen skal fortsette 
med denne turen og bestemme hvordan turen finansieres. 

• Lærere og elever ønsker å fortsette med tur til Rjukan. De foresatte er også 
positive til å videreføre denne turen. Turen til Rjukan gir et godt faglig utbytte og 
er positivt for det sosiale miljøet blant elevene i klassene. Prisen er også vesentlig 
mye lavere enn for eksempel Polentur.

• Driftsstyret er positive til tur. Det presiseres at klassekontaktene og foreldrene 
på trinnet som skal reise, må beslutte om de ønsker å gjøre jobben med 
innsamling av penger eller ikke. Pengene som dekker utgiftene til tur gis som 
gave til skolen på vegne av foreldregruppa i klassen.

Bakgrunn: Skoletur til Rjukan 2018/19 – behandlet  i 
driftsstyret 14.11.17



- Hver klasse må samle inn: 85 000 (dekker elevene i klassen og to foresatte pr 
klasse)

- Summen dekker all transport, mat, opphold og innhold

- Pengene må være samlet inn og overført til skolen før skolens avbestillingsfrist: 
1.juni 2019

• Alle penger som samles inn gis som gave til klasseturen. 

- Gaver refunderes ikke, men unntak for elever som flytter/bytter skole og som skal 
på tur med ny skole

Kostnader



Hvorfor koster det kr 2800 pr elev?

Kostnad Pris pr  elev

Transport tur – retur og til 
aktiviteter

1100

Aktiviteter (Krossobanen, 
Vemork, Gaustabanen)

690

Overnatting 200

Mat 810

2800



• Hver klasse må ha en foresatt som tar på seg ansvaret for å lede arbeidet med 
innsamlingen av penger og som holder kontakten med rektor og trinnansvarlig 
om dette (kontaktlærerne har ansvar for faglig innhold på turen og organisering 
av elevene på turen, ledelsen har det økonomiske ansvaret.)

• All informasjon om klasseturen sendes klassekontakt og økonomiansvarlig

• Navn på økonomiansvarlig må sendes trinnansvarlig innen 15.1.19. Samtidig må 
det gis tilbakemelding på om klassen ønsker å delta på tur eller ikke.

• Her mangler det tilbakemeldinger

Organisering



• Bra for elevenes psykososiale miljø

• Teambuilding for elevene

• Dekker spesifikke kompetansemål i læreplanen for kroppsøving

• Dekker kompetansemål i læreplanen for samfunnsfag og naturfag 

Hvorfor skoletur til Rjukan?



• Vi må treffe en felles beslutning om tur for trinnet; alle eller ingen klasser drar på 
tur

• Skolen vil ikke gå inn og delfinansiere en tur som en fast løsning fra år til år. Saken 
ble behandlet i driftsstyret 17.1.19. Driftsstyret kan være villig til å disponere 100 
000-150 000 av skolens mindreforbruk til tur skoleåret 2018/19.

• Pris for turen: kr 627 200 (forutsetter at det er 30 elever i klassen og to foreldre 
med på turen)

• Skolen ønsker at hver klasse samler inn kr 85 000 (skolen dekker uforutsette 
utgifter og lønn (døgntillegg) og opphold (2800)for skolens ansatte)

Skolens tanker 



• Alternativ 1: Skolen arrangerer tur til Rjukan med foreldrestøtte på 2800 kr. pr 
elev (85 000 pr klasse å samle inn.)

• Alternativ 2: Skolen arrangerer tur til Rjukan med tilskudd fra skolen i 
størrelsesorden 500 kr. pr elev. (73 600 pr klasse å samle inn.) 

• Beslutningen må tas av driftsstyret.

• Alternativ 3: Skolen planlegger en klassetur for elevene på 10.trinn som ivaretar 
ønsket om teambuilding og kompetansemål i kroppsøvingsplanen i nærmiljøet 
med minst en overnatting. Turen planlegges innenfor skolens budsjett, og skal 
ikke medføre kostnader unntatt til mat og nødvendig utstyr for foresatte.

Alternativer 
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