
Kort informasjon og bakgrunn for klassetur 7. klasse   

 

Det har i mange år vært tradisjon ved Søre Ål skole at foreldrene arrangerer en klassetur for 

elevene. Turene har både vært gjennomført ved slutten av 6. klasse, oppstart 7. klasse og ved 

slutten av 7. klasse. 

Fra 2014 har turen vært lagt til oppstart 7. klasse. Dette etter ønske fra skolens ledelse og 

lærere. Et av målene ved turen er å bygge vennskap og skape gode sosiale relasjoner til 

hverandre. Turen gir lærerne mange innspill til dette arbeidet i elevenes siste år på 

barneskolen.  

Lærerne på trinnet blir invitert med på tur av foreldrene. Det er foreldregruppa i klassen som 

arrangerer turen. 

Nå er turen lagt til første helg etter skolestart i august, og destinasjon er Knattholmen ved 

Sandefjord. På vei ned har klassene stoppet i eller rundt Oslo for en pause og en opplevelse                  

(Frognerparken og Teknisk museum er et par ting som kan nevnes). På vei hjem stopper de 

for matpause. De to siste årene ved Hadeland Glassverk. Noen har også stoppet på en 

pizzarestaurant underveis. 

Et av premissene for at turen skal gjennomføres er at den skal være gratis for deltagerne. Det 

betyr at klassene må skaffe penger til turen i fellesskap. Ingen skal betale for egen deltagelse, 

verken elever, foreldre eller lærere. Dersom dette prinsippet ikke kan overholdes må 

klasseturene avvikles. 

Et annet premiss er at turen skal være for alle. Og da mener vi alle elever som også trenger 

ekstra hjelp og støtte i det daglige. Derfor er Knattholmen valgt fordi dette er et sted som er 

tilrettelagt for alle med og uten funksjonsnedsettelse. Knattholmen er et leirsted som også 

brukes til leirskole. Vi er ikke på leirskole, men på klassetur som foreldregruppa i klassen 

arrangerer og er ansvarlig for. 

I årenes løp har det vært enkelt for noen klasser å skaffe seg dugnader, for andre klasser har 

det vært bortimot umulig å få tak i gode dugnadsjobber. Og for disse klassene har det vært 

veldig strevsomt å skaffe tilveie ca 150 000 kroner, som det anslagsvis koster for en klasse 

med lærere og ca 10 foreldre å dra på tur ( overnatting , mat og busstur med inngangsbillett til 

et museum) 

Klasser som ikke har skaffet seg inntektsbringende dugnader har skaffet tilveie penger på 

ulike måter bla ved loddsalg på foreldremøter og foreldrefester, flaskepant mm. Denne 

ordningen ønsket FAU ved skolen å avvikle da de hadde fått innspill fra flere foreldre om at 

det opplevdes som et press å måtte kjøpe lodd og ha med utlodningspresanger til hvert 

arrangement på skolen.  



FAU gikk derfor i gang med et omfattende arbeid for å finne en annen løsning på hvordan de 

kunne skaffe penger til klasseturen. Dette arbeidet inkluderte alle foreldre ved skolen og var 

tema på alle foreldremøtene over et helt skoleår.  

Tilslutt kom de fram til den ordningen som vi har nå. Der hvert trinn har fått et forslag til en 

dugnad. Dugnadene har vært gjennomført over en årrekke. De er erfaringsmessig 

inntektsbringende og ikke alt for omfattende for de som deltar. Dette gjør arbeidet for 

dugnadsgruppa i de enkelte klassene veldig mye enklere, enn om de skal ut i markedet og 

finne sin egen dugnad. Det står fritt til det enkelte trinn å finne fram til sin dugnad dersom de 

har et bedre forslag.  Drilldugnaden og julenekdugnaden har vi hatt lenge, og der er det så vidt 

jeg vet forventet at vi stiller opp. 

Dugnadskrivet fra FAU estimerer en sum som hvert klassetrinn bør få inn for at det skal være 

nok penger i kassa til at klasseturen gjennomføres hvert år. Skrivet sier ingenting om at alle 

må delta på dugnaden, ei heller hvor mye hver enkelt familie må selge eller stille opp på av 

dugnadene. Det skal heller ikke stå noe om at man kan kjøpe seg ut av dugnadene. Det var 

aldri et tema da denne ordningen ble tatt opp til drøfting i foreldregruppa. 

Dugnad er frivillig og det er opp til den enkelte familie om de kan, eller vil delta. 

Klasseturen er også et frivillig opplegg som foreldrene ved Søre Ål skole har tatt initiativ til. 

Dette er heller ikke et tilbud som må videreføres. Turen er ikke nedfelt i noe lovverk. 

 

Dette til oppklaring etter FAU møte i går. 

 

 

Lillehammer 3. september 2019 

Mette Blaauw Sandell 

 

 


