
Klassetur Apalløkka  

Det er 3 ulike type klasseturer som er definert 

slik:   

 

1. Klassetur – arrangert i samarbeid med 

lærer 

2. Foreldredrevet klassetur – foreldre overtar 

undervisningen 

3. Privat klassetur – privat tur i fritiden 

 

http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=23741


1. Klassetur 

Mål: 

• Samarbeid – jobbe mot et felles mål 

• Opplevelse – noe elevene husker 

• Lærerikt – forankring i Kunnskapsløftet 

• Moro – ”siste natt med gjengen” 

 

http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=23741


1. Klassetur – forutsetter: 

• Varighet inntil to skoledager, forutsatt aksept fra 
lærer. 

• Høy deltagelse – minst 80 % av elevene. 

• Engasjement fra elever, lærere og foresatte. 

• Ingen betaling fra elev eller foresatte. 

• Turen finansieres via klassekasse ved dugnad, 
lotteri og lignende. Foreldre er ansvarlig for 
klassekasse. 
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http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=23741


1. Klassetur – godkjenning: 

• Klassens turkomité lager dreiebok for tur 

• Rektor godkjenner dreiebok 

• Rektor forankrer dreiebok hos lærerne. 
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http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=23741


1. Klassetur – regler: 

• Tre voksne per klasse deltar og minst én lærer.  

• Lommepenger fastsettes i samarbeid med foreldre. 

• Rusfritt 

• Røykfritt 

• Jenter og gutter deler ikke rom. 
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http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=23741


Klassetur – anbefalt planlegging: 

• Høsten i 8. klasse presenteres læreren denne 
dreieboka for elever og foresatte. 

• Våren i 8. klasse forslår elevene, i samarbeid med 
lærer, hvor turen skal gå. 

• Høsten i 9. klasse fremlegges forslaget for 
foreldrene som så nedsetter turkomité. 

• Godkjenning av skolens ledelse 

• Elever velges til å delta i turkomité. 
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http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=23741


Klassetur – få med alle: 

• Velg reisemål som gir stor elevdeltagelse. 

• Avdekke hvorfor noen ikke vil/kan delta på tur, og 

vurdére hva som kan gjøres. 

• Dele klassen inn i grupper ledet av elever. Gruppa 

blir kollektivt ansvarlig for innsats. 

• Registrere dugnadsdeltakelse per elev eller gruppe 

for å motivere til innsats. 

• eller Obligatorisk deltakelse på dugnad 
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Klassetur – gjennomføring: 

• For å få en lenger tur kan de to skoledagene legges inn mot 

helg, ferie- eller fridag. 

• Vil lærer være med på resten av turen som privatperson? 

• Reis til ett sted og arranger flere aktiviteter med 

pedagogisk innhold derfra. 

• Hold kostnadene lave med billig reise (rutebuss, lavprisfly) 

og billig overnatting (ungdomsherberge, etc.). 

• Foreldre må holde kontroll på klassekasse, dugnader og 

felles innsamling av penger. 
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http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=23741


Klassetur – forslag til finansiering: 

• Kafédrift på skolen 

• Salg av kakebokser, kakelotteri, dopapir etc. 

• Samle panteflasker – avtale levering til nærbutikk 

• Lage arrangement med inngangsbetaling 

• Søke støtte fra legater, tippemidler, organisasjoner    

• Søke bydelen om fattigdomsmidler 

• Delta som publikum i TV-programmer 

• Delta i forbrukerundersøkelser 

• Delta i varetelling 
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http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=23741


2. Foreldredrevet klassetur 

• Tursøknad der foreldre overtar 

undervisningen inntil 2 dager, sendes til 

rektor for godkjenning 

• For å innvilge søknad stilles det krav om at 

opplegget er lærerikt, forankret i 

Kunnskapsløftet 

• De øvrige retningslinjene for klassetur 

følges. 

 

http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=23741


3. Privat klassetur 

• Foreldre står fritt til å arrangere klasseturer privat utenom 

undervisningstiden  

 

• Mål:  

• Opplevelse – noe elevene husker 

• Moro – ”siste natt med gjengen” 

 

• Det oppfordres til å følge retningslinjer gitt for klasseturer 

for øvrig.  

http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=23741

