Ekskursjonsreglement for Skjetlein vgs skoleåret 2017-2018
Med ekskursjon forstås reiser/bedriftsbesøk og lignende som arrangeres for klasser eller
grupper av elever som en del av skolens opplæring i samsvar med godkjente læreplaner.
Slike aktiviteter bør fortrinnsvis legges inn i klassens års-/halvårsplaner.
Godkjenning av ekskursjoner
1. Alle ekskursjoner og turer i skolens regi skal godkjennes av rektor. Program, reiseopplegg
og finansiering må være klart før godkjenning kan gis. Rektor kan gi nærmere regler om
ekskursjoner og turer i skolens regi. Disse reglene blir da å betrakte som en del av
skolereglementet.
2. Søknad må leveres i god tid før aktiviteten skal gjennomføres. Den må inneholde en plan
og reiserute med definerte mål som samsvarer med elevenes læreplan. Det må vedlegges
oversikt over utgifter, med reise- og oppholdsutgifter for elever og lærere.
3. Skolens prosedyrer for risikovurdering og sikker jobbanalyse gjelder også på
studieturer/ekskursjoner for å sikre elevenes helse, miljø og sikkerhet.
Ordensreglement under slike aktiviteter
1. Ved ekskursjoner, turer og utflukter i skolens regi gjelder ordensreglementet fullt ut.
Skolen har det samme ansvaret for både opplæringen og elevenes sikkerhet som ellers.
2. På ekskursjoner og turer i skolens regi skal det være med minst en ledsager fra
skolens personale, eller en som har fått skolens fullmakt.
3. Det er ikke tillatt for noen å røyke, bruke snus eller alkohol, bruke og/eller være i besittelse
av andre rusmidler under slike aktiviteter. Det er heller ikke tillatt å møte påvirket av
rusmidler. Ved mistanke om rusmisbruk blir elev(er) straks sendt hjem for egen regning.
4. Ved uakseptabel oppførsel vil eleven bli sendt hjem for egen regning. Brudd på
ordensreglement kan føre til nedsatt karakter i orden eller i atferd.
5. Ved ferdsel uten lærer får ikke elevene gå alene, men må holde sammen minst to og to.
6. Hvis det oppstår uenighet om hva hver enkelt elev kan tillate seg å gjøre under
ekskursjonen, tar læreren den endelige avgjørelsen selv om eleven er myndig.
7. Ekskursjoner og bedriftsbesøk i skolens regi er obligatoriske for alle elever. Elever som av
spesielle årsaker ikke kan delta, må søke om fritak. Alle ekskursjoner må planlegges på en
slik måte at de ikke kommer i strid med gratisprinsippet for opplæring i norsk skole.
8. Møt presis og ha med det du har fått beskjed om.
9. Ta din del av ansvaret for at det skal bli en fin opplevelse for hele klassen/gruppa.
Forsikring
1. Det skal tegnes reiseforsikring og avbestillingsforsikring når dette er formålstjenlig. Hvis
dette ikke gjøres, er det den enkelte reisedeltakers eget ansvar. Skolens forsikring er en ren
ansvars-/ ulykkesforsikring.
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For- og etterarbeid
1. Det skal for alle ekskursjoner være et forpliktende for- og etterarbeid.
Bruk av skolens minibusser
Hvis faglærer i forbindelse med ekskursjon ønsker å låne en av skolens minibusser, foreligger
et eget reglement for dette.
Elevene må sørge for at minibussen holdes ren og ryddig innvendig.

Jeg er gjort kjent med skolens ekskursjonsreglement:

................................................................
Elevens signatur

....................................................................
Foresattes signatur for elev under 18 år

NB! Skolen kan velge å sende ut informasjon om turen via SMS eller e-post til elevene
foresatte. Dette likestilles med foresattes underskrift der elevens foresatt bekrefter
elektronisk at informasjonen er lest og forstått. Elever under 18 år kan da signere uten
at foresatte signerer.
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