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1. SAMMENDRAG 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Praktisering av reglement for studieturer og ekskursjoner for 

elever ved videregående skoler» i Aust-Agder fylkeskommune, har hatt til hensikt å vurdere 

hvorvidt de videregående skolene praktiserer studieturer i henhold til fylkeskommunens 

reglement.  

Formålet har vært å foreta en gjennomgang av praktiseringen av gratisprinsippet ved 

studieturer og ekskursjoner blant de syv videregående skolene i Aust-Agder, og hvorvidt 

skolene i praksis etterlever fylkeskommunens bestemmelser i reglementet som ble vedtatt av 

fylkestinget i 2015. Det har herunder vært aktuelt å gjennomgå de videregående skolenes 

planlegging, godkjenning og finansiering av studieturene og ekskursjonene, sett opp mot 

foreliggende bestemmelser i reglementet.  

Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS i perioden mai – november 2017 

etter bestilling fra kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune. Forvaltningsrevisjons-

prosjektet har lagt til grunn følgende problemstillinger: 

1) Inneholder godkjenningen av studieturen dokumentasjon iht. fylkeskommunens 

regelverk? 

2) Fremstår turene som obligatoriske? 

3) Er det dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig undervisningsopplegg for elever 

som ikke deltar? 

4) Hvordan er studieturen finansiert? 

Gjennom arbeidet med prosjektet har revisjonen lagt til grunn et sett med kriterier for å på 

best mulig måte besvare problemstillingene. Revisjonskriteriene har i hovedsak tatt 

utgangspunkt i opplæringslovens bestemmelser knyttet til gratisprinsippet, med fokus på § 3-1 

ledd 9 hvor det heter at videregående opplæring i hovedsak skal være gratis. Lovforarbeider, 

Kunnskapsdepartements rundskriv F-14-03 samt Utdanningsdirektoratets uttalelse om 

gratisprinsippet ved skoleturer i videregående skoler er videre sentrale revisjonskriterier som 

er lagt til grunn. Videre har fylkeskommunens reglement utgjort en sentral del av prosjektets 

revisjonskriterier. 

Faktagrunnlaget baserer seg på en metodisk innhenting av data med utgangspunkt i en 

kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ tilnærming i form av skriftlig spørreundersøkelse, 

dokumentanalyse og kommunikasjon med informanter. Revisjonen har herunder utarbeidet 

skriftlige spørsmål til samtlige rektorer ved de syv videregående skolene. I tillegg har 

revisjonen vært i kontakt med Utdanningsforbundet i Aust-Agder, elev- og lærlingombudet i 

fylkeskommunen samt elevrådsledere ved de videregående skolene, som supplerende kilder 

knyttet til praktisering av gratisprinsippet.  
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Problemstilling 1 – Dokumentasjon ved godkjenning iht. fylkeskommunens regelverk 

I fylkeskommunens reglement heter det at det skriftlig skal sendes søknad til rektor om 

godkjenning for alle studieturer og ekskursjoner. Rektor har godkjenningsmyndighet, og har 

ikke anledning til å delegere denne videre. Ved en eventuell godkjenning fra rektor, er det i 

henhold til reglementet krav til at vedtaket skal være skriftlig samt at vedtaket skal opplyse 

om elevenes klageadgang vedrørende gratisprinsippet.  

Av de syv videregående skolene i Aust-Agder registrerer revisjonen at flertallet ikke 

overholder fylkeskommunens regelverk knyttet til søknad og godkjenning av studieturer. 

Revisjonen bemerker at hele 61 % av alle avholdte studieturer/ekskursjoner i 2016-2017 ikke 

har tilfredsstillende dokumentasjon for søknad og godkjenning i henhold til fylkeskommunens 

vedtatte reglement. Gjentakende ved flere av skolene er manglende dokumentasjon på rektors 

godkjenning av studieturene, hvor så mange som 37 avholdte turer ikke har dokumentert 

godkjenning av rektor. Manglende dokumentasjon ved søknader gjelder tilsvarende ved 20 av 

de arrangerte turene. Revisjonen observerer at totalt 49 av de 80 avholdte studieturene ikke 

oppfyller kravene til søknad eller godkjenning i henhold til fylkeskommunens regelverk.  

Flere av skolene begrunner den manglende dokumentasjonen knyttet til søknader og 

godkjenninger av studieturer med uklarheter rundt arkiveringsrutiner. Etter forskrift om 

offentlige arkiv skal den enkelte videregående skole som enhet arkivere interne dokumenter 

så langt de finner det tjenlig jfr. § 2-6. Da reglementet til fylkeskommunen stiller krav om 

skriftlighet ved søknad og godkjenning, anses dette etter revisjonens vurdering som et internt 

dokument. Arkivering av søknader og godkjenning faller videre etter revisjonens tolkning 

under kravene i § 3-19, at dokumentet er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som 

dokumentasjon. Det er videre ønskelig å presisere viktigheten av at hensynet til god 

forvaltningsskikk ivaretas, slik at skolenes forvaltning og regeletterlevelse sikrer muligheten 

for tilsyn, kontroll og etterprøvbarhet. 

Opplysninger om elevers klageadgang på gratisprinsippet i rektorenes godkjenninger, anser 

revisjonen som mangelfullt ved de fleste skolene. Det er videre avvikende fra 

fylkeskommunens regelverk knyttet til skriftlighet ved godkjenning av turene, da revisjonen 

observerer at flere praktiserer muntlige godkjenninger i ledermøter, godkjenning gjennom 

epost eller fysiske mapper, som igjen skolene beskriver som forsvunnet da revisjonen ba om 

dokumentasjon.  

 

Problemstilling 2 – Fremstår studieturene som obligatoriske 

Hvorvidt de gjennomførte studieturene fremstår som obligatoriske, er en skjønnsmessig 

oppfatning ved den enkelte elev, foresatt, lærer og skole. Revisjonen har besvart 

problemstillingen ved å se på hvor mange av turene skolene selv har fullfinansiert samt 

hvorvidt de selv opplyser at gratisprinsippet er ivaretatt. Det er etter revisjonens gjennomgang 

relativt mange av skoleturene som fremstår som obligatoriske ifølge opplysninger fra de syv 
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videregående skolene. Av de totalt 80 avholdte turene, opplyser skolene at 32 av disse 

fremstår som obligatoriske. Utdanningsdirektoratet beskriver at kostnader til enhver skoletur 

som regnes som en del av opplæringen, skal dekkes av fylkeskommunen. Dette omfatter alle 

aktiviteter i den videregående opplæringen som foregår i skolens regi. Skolene har likevel 

anledning til, ifølge Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. å finansiere turene 

gjennom reelt frivillige gaver, dugnader eller lignende ved skoleturer som anses som en del av 

opplæringen.  

Revisjonen bemerker etter en gjennomgang at 13 av de totalt 32 obligatoriske skoleturene ikke 

er finansiert i sin helhet av skolen selv. Det vil si at skolen har presentert turene som 

obligatoriske for elevene, men uten å finansiere hele skoleturen selv. Det er etter revisjonens 

vurdering viktig at de obligatoriske studieturene der skolen ikke fullt finansierer turen, da blir 

finansiert gjennom andre kilder enn egenbetaling, ved eksempelvis reelt frivillige gaver eller 

dugnader slik som Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet åpner opp for. 

Gratisprinsippet ved de gjennomførte turene har derved blitt ivaretatt, da slike 

finansieringskilder er anvendt.  

 

Problemstilling 3 – Forsvarlig pedagogisk undervisning for elever som ikke deltar 

I fylkeskommunens reglement punkt 8 stilles det krav til at skolen må sørge for et pedagogisk 

forsvarlig undervisningsopplegg for elever som ikke deltar på studietur, hvor 

undervisningsopplegget skal dekke de aktuelle læreplanmål som foreligger. Tilsvarende 

understøttes også dette av Utdanningsdirektoratet, som sier det skal foreligge et organisert 

opplæringstilbud for elever som ikke deltar på skoleturen. 

Revisjonen finner på et overordnet nivå skolenes praksis knyttet til et alternativt 

undervisningsopplegg, som tilfredsstillende i henhold til fylkeskommunens regelverk. 

Revisjonen observerer at de aller fleste skolene har gode systemer for å sikre et alternativt 

pedagogisk undervisningsopplegg, og at dette foreligger som en del av søknaden for den 

respektive turen.  

Av de totalt 80 arrangerte turene ved de syv videregående skolene, observerer revisjonen at 

det kun er 5 tilfeller hvor det ikke er blitt forelagt dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig 

undervisningsopplegg for elever som ikke deltok på studieturen. Av de to videregående 

skolene som ikke har fremlagt dokumentasjon, begrunnes dette i at alle elever deltok eller 

fulgte ordinær undervisning. Revisjonen anser det som positivt at det har vært en bevissthet 

rundt eventuelle elever som ikke fikk deltatt. Det er likevel viktig at alle skolene fullt ut følger 

fylkeskommunens vedtatte reglement om at det skriftlig skal foreligge et pedagogisk 

forsvarlig opplegg før rektor innvilger søknad.  
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Problemstilling 4 – Finansiering av studieturene 

Studieturer og ekskursjoner skal etter fylkeskommunens reglement som hovedregel 

finansieres over skolens budsjett. Skolen har likevel anledning til å ta imot reelt frivillige 

gaver for å finansiere turen. Kostnader ved læreres/ansattes deltakelse på studieturer og 

ekskursjoner skal likevel alltid finansieres over skolens budsjett. Revisjonen observerer i 

generelle trekk en praksis blant de videregående skolene hvor hensynet til gratisprinsippet står 

i fokus på de turer hvor skolene ikke dekker alle kostnadene.  

Av de totale antall arrangerte turene har skolene fullfinansiert 32 prosent, samtidig som 

skolene ved de øvrige turene også har bidratt til deler av finansieringen. Dugnader og 

aktiviteter er virkemidler alle skolene har anvendt ved en del av turene, som elevenes bidrag 

til innsamling av penger uten at det bryter med gratisprinsippet gjennom egenbetaling. Ved 

innsamling av penger og «gaver» fra foresatte og andre, peker både Utdanningsdirektoratet og 

fylkeskommunens reglement på at disse skal holdes anonyme for å unngå indirekte press til 

egenfinansiering. Kunnskapsdepartementet belyser også dette ved at det ved foreldrebetaling 

skal sikres anonymitet så langt det er praktisk mulig. Revisjonen bemerker tilbakemeldingen 

fra Utdanningsforbundet i Aust-Agder knyttet til brudd på gratisprinsippet gjennom 

manglende anonymisering vedrørende innsamling av midler til studieturer og ekskursjoner. 

Det har likevel vært utfordrende å få dette bekreftet fra skolene, da dette ikke belyses 

gjennom dokumentasjon eller kommunikasjon med den enkelte skole. Revisjonen vil 

presisere viktigheten av at både skolene og foresatte følger fylkeskommunens reglement, 

særskilt når det gjelder å holde gaver og donasjoner anonyme.  

Etter revisjonens vurdering anses finansieringen av de ulike studieturene/ekskursjonene ved 

de videregående skolene som tilfredsstillende og i tråd med fylkeskommunens reglement. Det 

oppleves som positivt at det foreligger en etablert praksis knyttet til dugnader og andre 

aktiviteter elevene anvender for finansiering av skoleturene. Revisjonen finner ingen tydelige 

implikasjoner gjennom dokumentasjon eller dialog med skolene at gratisprinsippet brytes.  

 

Revisjonen har følgende anbefaling: 

 Revisjonen anbefaler at fylkeskommunen ved de videregående skolene formaliserer 

rutinene knyttet til søknad og godkjenning av studieturer i henhold til 

fylkeskommunens reglement, og etablerer gode arkiveringsrutiner for 

dokumentasjonen av hensyn til etterprøvbarhet og god forvaltningsskikk 
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2. INNLEDNING  

Som regionalt forvaltningsnivå utgjør videregående skoler en betydelig del av 

fylkeskommunens ansvarsområde. Med over 4000 elever fordelt på syv ulike videregående 

skoler, er det viktig at Aust-Agder fylkeskommune på generelt grunnlag sikrer en god praksis 

og etterlevelse av regelverk i den videregående opplæringen. Fylkeskommunens syv 

videregående skoler er Arendal videregående skole, Tvedestrand og Åmli videregående skole, 

Dahlske videregående skole, Sam Eyde videregående skole, Setesdal vidaregåande skule og 

Møglestu videregående skole. 

Både offentlig grunnskole og videregående opplæring følger prinsippet om at opplæringen 

skal være gratis for elever og foreldre, det vil si en rett til opplæring uten krav til å betale for 

den. Gratisprinsippet i videregående opplæring reguleres i opplæringsloven § 3-1, hvor det 

heter at opplæring i offentlig videregående skole skal være gratis1. Bakgrunnen for at offentlig 

skole følger prinsippet om gratis opplæring, er at skolen skal være inkluderende slik at alle 

elever kan delta på lik linje uavhengig av økonomisk bakgrunn2. Det ligger under skolene og 

skoleeiers styring å bestemme hvilke aktiviteter elevene skal gjennomføre, herunder hvorvidt 

det skal gjennomføres studieturer og ekskursjoner. Aktiviteter i regi av skolen faller inn under 

opplæringslovens bestemmelser, og skal følgelig være gratis for alle elever. Dersom en tur er 

en del av opplæringen i videregående skole, skal kostnadene i utgangspunktet dekkes av 

fylkeskommunen. Skoleeier er da ansvarlig for organisering og gjennomføring av turen.  

Desember 2016 bestilte kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune forvaltningsrevisjons-

prosjektet knyttet til gratisprinsippet i videregående skoler ved studieturer og ekskursjoner3. 

Prosjektet er ikke forankret i overordnet analyse eller plan for forvaltningsrevisjon, men 

fremkom gjennom diskusjon i kontrollutvalget på bakgrunn av temaet om gratisprinsippet ved 

studieturer tilbake til 2014 (sak 36/14 og 40/14). Fylkeskommunen utformet i 2015 et nytt 

reglement for studieturer og ekskursjoner for elever ved de videregående skolene, som ble 

vedtatt av fylkestinget på bakgrunn av et vedtak i kontrollutvalget i 2014 knyttet til uheldige 

episoder vedrørende praksis for ekskursjoner og skoleturer. Reglementet ble gjort gjeldende 

for alle de syv videregående skolene i Aust-Agder fra 01.08.2015. 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har til hensikt å belyse hvorvidt de videregående skolene i 

praksis følger fylkeskommunens reglement knyttet til studieturer og ekskursjoner, herunder 

planlegging, godkjenning og finansiering av disse. Revisjonens funn og anbefalinger er 

utledet gjennom innhenting av dokumentasjon fra alle skolene sett opp mot rapportens 

revisjonskriterier. Prosjektet er for øvrig gjennomført etter gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon.4 

                                                                 
1 LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova). Heretter oppll. 
2 Utdanningsdirektoratet. Tolkningsuttalelse «Gratisprinsippet». Sist endret 06.08.2015 
3 Bestilt av kontrollutvalget 26.10.2016 (sak 42/16), prosjektplan fremlagt og vedtatt 06.12.2015 (sak 49/16) 
4 RKS 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god 

kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter 
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3. PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING 

3.1 FORMÅL 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å foreta en gjennomgang av praktiseringen av 

gratisprinsippet ved studieturer og ekskursjoner i de videregående skolene. Herunder vil det 

være formålstjenlig og gjennomgå hvorvidt skolene i praksis etterlever fylkeskommunens 

bestemmelser i reglementet som ble vedtatt i 2015.   

Det vil videre være aktuelt å gjennomgå de videregående skolenes planlegging, godkjenning 

og finansiering av studieturene og ekskursjonene, sett opp mot foreliggende reglement.  

3.2 PROBLEMSTILLINGER 

Problemstillingene er utarbeidet på bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling, med målsetting 

om å kartlegge hvorvidt de syv videregående skolene i Aust-Agder praktiserer 

fylkeskommunens reglement om studieturer og ekskursjoner fra 2015.   

Prosjektplan for arbeidet ble vedtatt av kontrollutvalget 06.12.2016 (sak 49/16), hvor følgende 

problemstillinger ble vedtatt: 

1) Inneholder godkjenningen av studieturen dokumentasjon iht. fylkeskommunens 

regelverk? 

2) Fremstår turene som obligatoriske? 

3) Er det dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig undervisningsopplegg for elever 

som ikke deltar? 

4) Hvordan er studieturen finansiert? 

   

3.3  METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING 

Den metodiske fremgangsmåten har tatt utgangspunkt i en kombinasjon av kvalitativ og 

kvantitativ tilnærming i form av skriftlig spørreundersøkelse, dokumentanalyse og 

kommunikasjon med informanter.  

For å oppnå et mest mulig korrekt og sammenlignbart datagrunnlag valgte revisjonen å 

utarbeide et sett med skriftlige spørsmål som ble formelt oversendt til alle rektorene ved de 

syv videregående skolene i Aust-Agder. Revisjonen har i tillegg hatt telefonisk 

kommunikasjon med flere informanter der det har vært behov for ytterligere avklaringer eller 

utdypelser vedrørende datamaterialet. I tillegg til rektorene, har revisjonen vært i kontakt med 

Utdanningsforbundet i Aust-Agder, elev- og lærlingombudet i fylkeskommunen samt 

elevrådsledere ved de videregående skolene, i hensikt å gi supplerende informasjon knyttet til 

praktiseringen av gratisprinsippet.  
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Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet handler om å belyse dataenes 

troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle 

for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i 

forhold til fenomenet som er undersøkt. De åtte spørsmålene som ble utledet, ble sendt ut i 

likelydende format til alle rektorene, i den hensikt å på best mulig måte danne et komparativt 

grunnlag både mellom skolene og opp mot fylkeskommunens reglement. Spørsmålene ble 

utarbeidet med fylkeskommens reglement som utgangspunkt, og i samsvar med de 

problemstillingene vedtatt av kontrollutvalget. Da fylkeskommunens reglement ble vedtatt i 

2015, anså revisjonen det mest hensiktsmessig å avgrense undersøkelsen til skoleåret 

2016/2017, det vil si tidsperioden fra 01.01.2016 og frem til revisjonens dialog med rektorene 

10.05.2017.  Validiteten styrkes ytterligere ved at prosjektets normative problemstillinger er 

avgrenset og tilspisset fenomenet som skal undersøkes, det vil si at de er utledet på bakgrunn 

av Aust-Agder fylkeskommunes reglement.  

Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om 

dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Datainnsamlingen ved både spørsmål og 

tilbakemeldinger fra rektorene er gjennomført skriftlig, noe som forsterker dataenes relabilitet 

ved at det gir mindre rom for skjønnsmessig tolkning eller misforståelser av både revisjonen 

og informantene. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå vært gjenstand for intern 

og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har flere 

forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data har 

vært grundig forankret og kvalitetssikret internt. Fylkesrådmannen har hatt den endelige 

rapporten på høring. Respektiv tilbakemelding og uttalelse ligger vedlagt i rapporten.  

Det er ønskelig å presisere at revisjonen til tider anvender begrepet studietur som fellesbegrep 

på skoletur og ekskursjoner, da begrepene fra flere kanaler brukes noe om hverandre. 

Prosjektet er for øvrig avgrenset til å vurdere de videregående skolenes oppfatning knyttet til 

problemstillingene og praktiseringen av reglementet og gratisprinsippet. Revisjonen har 

følgelig ikke innhentet alle elevers oppfatninger knyttet til de enkelte problemstillingene, da 

dette anses som for omfattende for prosjektets omfang. Revisjonen anså det likevel 

hensiktsmessig å kontakte elevrådsledere ved alle de syv videregående skolene knyttet til 

gratisprinsippet generelt, i den hensikt å innhente supplerende informasjon fra elevene og 

elevrådene som kilder.  

Revisjonens vurderinger og konklusjoner er blitt gjort på bakgrunn av den informasjon som er 

blitt forelagt og vært tilgjengelig gjennom prosessen. Det er derfor ønskelig å presisere at der 

vi enkelte steder kan konkludere med mangelfull dokumentasjon eller manglende rutiner, er 

dette på bakgrunn av materialet revisjonen har blitt forelagt i arbeidsprosessen, og ikke 

nødvendigvis at dokumentasjonen og rutinene ikke eksisterer.  

Prosjektet er utført av forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck og Øistein Strømsland, med 

Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  
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4. REVISJONSKRITERIER 

Prinsippet om gratis opplæring i offentlig skole 

Etter opplæringsloven § 3-1 første ledd har alle ungdommer som har fullført grunnskolen eller 

tilsvarende opplæring, etter søknad rett til utdanning gjennom videregående skole5. Det 

foreligger ikke særskilte bestemmelser i opplæringsloven knyttet til praktisering av skoleturer 

og ekskursjoner i videregående skole. Slike turer faller likevel inn under prinsippet i lovens § 

3-1 niende ledd, hvor det heter at all opplæring i videregående skole skal være gratis.  

Hovedregelen er dermed at videregående opplæring skal være gratis. Dette innebærer at 

fylkeskommunen ikke kan kreve at elever betaler for utgifter i forbindelse med opplæringen6. 

Det er likevel et unntak fra hovedregelen knyttet til nødvendig læremidler og utstyr til eget 

bruk, jfr. oppll. § 3-1 ledd 9. Unntaksregelen innebærer at fylkeskommunen kan pålegge 

elevene å dekke kostnadene ved eksempelvis lærerbøker, kladdebøker og kalkulatorer. 

Fylkeskommunen kan også ta betalt for kopiert undervisningsmateriell7. Opplæringslovens § 

3-1 tar ikke eksplisitt stilling til hvem som skal dekke kostnader i forbindelse med skoleturer 

og ekskursjoner i videregående skole, en problemstilling som heller ikke er drøftet i lovens 

forarbeider.  

Gratisprinsippet i grunnskoleopplæringen er regulert mer detaljert i opplæringsloven enn 

tilsvarende bestemmelse ved videregående skole. I opplæringsloven kapitel 2 om grunnskolen 

heter det at det ikke kan kreves at elever eller foreldre dekker utgifter knyttet til blant annet 

transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer som er en del av 

grunnskoleopplæringen, jfr. oppll. § 2-15. Ved ny bestemmelse av § 2-15 vår 2003 beskriver 

kunnskapsdepartementet gjennom rundskriv at skolene har anledning til å ta imot ulike former 

for gaver (pengegaver, dugnadsmidler etc.), så fremt det ikke kommer i konflikt med 

gratisprinsippet. Det presiseres likevel viktigheten av at slike bidrag må være reelt frivillige, 

slik at hverken elever eller foreldre føler seg presset til å bidra økonomisk. Det må videre ikke 

stilles krav om motytelser for slike gaver, og midlene må brukes slik at det kommer hele 

gruppen/klassen til gode. Ved eventuelle foreldrebetaling beskriver departementet videre at 

det må sørges for anonymitet så langt det er praktisk mulig8. Departementet presiserer 

betydningen av at det overordnede prinsippet om gratis grunnskoleopplæring gjelder for alle 

sider ved grunnskoleopplæringen. Kommunene er forpliktet til å oppfylle elevenes rett til 

skolegang, og kommunene/skolene må derfor også opptre med varsomhet overfor foreldrene, 

slik at disse ikke føler et press til å yte gaver som skal bidra til at kommunene oppfyller sine 

lovpålagte forpliktelser9.  

                                                                 
5 LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova). Heretter oppll. 
6 Ot. Prp. Nr. 41 (2006-2007). Om lov om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Side 11 
7 Ibid 
8 Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-14-03. Ny lovbestemmelse om rett til gratis grunnskoleopplæring.  
29.04.2003  
9 Ibid 
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Ovennevnte lovbestemmelser og føringer fra departementet er særskilt rettet mot praktisering 

av gratisprinsippet i grunnskole. Det eksisterer ikke tilsvarende føringer og reguleringer 

gjennom rundskriv knyttet til videregående skolers praktisering av gratisprinsippet ved 

skoleturer og ekskursjoner. Utdanningsdirektoratet sendte i 2007 ut et brev til alle fylkesmenn 

og fylkeskommuner knyttet til praktisering av gratisprinsippet ved videregående opplæring, 

etter mange henvendelser om hvor langt retten til gratis videregående opplæring rekker i 

offentlig videregående skole10. Brevet tok utgangspunkt i problemstillingen om 

fylkeskommunen kan kreve at elever i offentlig videregående opplæring selv dekker utgifter 

til skoleturer og ekskursjoner. 

Utdanningsdirektoratet presiserer at det er riktig å ta utgangspunkt i at videregående 

opplæring skal være gratis. Dersom en skoletur regnes som en del av opplæringen, skal 

kostnadene ved reisen dekkes av fylkeskommunen. Dette omfatter alle aktiviteter i 

videregående opplæring som foregår i skolens regi. Direktoratet mener skolene må foreta en 

skjønnsmessig vurdering for hva som konkret regnes som en skoletur eller ikke, hvor 

direktoratet har listet opp flere momenter11. Dersom ett eller flere av momentene nedenfor er 

til stede, vil turen kunne anses som en del av videregående opplæring, og følgelig være gratis.  

- Foregår reisen i skoletiden? 

- Kan reisen knyttes til pedagogisk tema eller aktiviteter i videregående opplæring? 

- Er lærere med på turen? 

- Er skoleeier (fylkeskommunen) ansvarlig dersom det oppstår uhell? 

- Fremgår turen av skolens virksomhetsplan/årsplan? 

- Er det organisert opplæringstilbud for elever som ikke er med på turen?  

Hensikten med retten til gratis opplæring er å ha en inkluderende skole der alle kan delta på 

lik linje uavhengig av personlig økonomisk bakgrunn. Opplæringsloven er for øvrig ikke til 

hinder for at skoleturer eller andre kostnadsdrivende aktiviteter finansieres av andre enn 

skolen, så lenge ikke prinsippet om gratis videregående opplæring brytes. 

Utdanningsdirektoratet beskriver på bakgrunn av dette at elever og foresatte på samme måte 

som i grunnskolen, kan finansiere skoleturer ved reelt frivillige gaver eller dugnader, så fremt 

det ikke stilles krav om motytelser for bidragene og forutsatt at det kommer hele gruppen til 

gode. Utdanningsdirektoratet henviser for øvrig i sitt brev datert 15.11.2007 til retningslinjer i 

rundskriv F-14-03 som omtalt ovenfor om gratisprinsippet i grunnskolen, hvor det oppfordres 

til at rundskrivet fra departementet kan være veiledende for praktiseringen av gratisprinsippet 

ved skoleturer i videregående skole12.  

 

                                                                 
10 Utdanningsdirektoratet. Brev til fylkesmenn og fylkeskommuner datert 15.11.2007. Gratis videregående 
opplæring – Særlig om skoleturer  
11 Listen presiseres som ikke uttømmende 
12 Utdanningsdirektoratet. Brev til fylkesmenn og fylkeskommuner datert 15.11.2007. Gratis videregående 
opplæring – Særlig om skoleturer 
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Reglement for studieturer for elever ved videregående skoler i Aust-Agder  

Gjennom saksfremlegg i fylkestinget 16.06.2015 presiserer fylkesrådmannen at det er skolene 

og fylkeskommunen som skoleeier som bestemmer hvilke aktiviteter elevene skal 

gjennomføre, ved eksempelvis skoleturer. Aktiviteter i regi av skolen skal være gratis, slik at 

alle elever kan delta på lik linje uavhengig av økonomisk bakgrunn13.  

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok på møte 16.06.2015 reglement for studieturer med 

overnatting ved videregående skoler, som ble gjeldende fra 01.08.2015 som lokal forskrift for 

fylkeskommunen. Nedenfor presenteres vedtatte «Reglement for planlegging og godkjenning 

av studieturer og ekskursjoner for elever ved videregående skoler i Aust-Agder 

fylkeskommune» i helhet, som gjelder for alle de syv videregående skolene i Aust-Agder:  

1. Studieturer/ekskursjoner skal være gratis og skal være en del av videregående 

opplæring. Utdanningsdirektoratet har i en tolkingsuttalelse fra 30.7.2014, sist endret 

9.1.2015, tilkjennegitt hvordan gratisprinsippet i grunnopplæringen skal forstås og 

praktiseres, også i forbindelse med skoleturer. Det vises derfor konkret til dette.  

 

2. Skolen er ansvarlig for studieturen/ekskursjonen, og følgelig også ansvarlig for 

organisering, gjennomføring og dekning av kostnader ved eventuelt hjemsending av 

elever. Skolens reglement og eventuelle spesielle bestemmelser om reise i utlandet 

skal gjelde og kommuniseres tilstrekkelig i forkant av turen. 

 

3. Studieturer/ekskursjoner skal som hovedregel finansieres over skolens budsjett. 

Skolen har likevel anledning til å ta imot reelt frivillige (anonyme gaver) gaver for å 

finansiere turen. Kostnader ved læreres/ansattes deltakelse på studieturer/ekskursjoner 

skal finansieres over skolens budsjett.  

Det kan gjøres unntak fra denne hovedregel når for eksempel overskudd fra 

ungdomsbedrift blir anvendt som finansieringskilde. Inntekter fra reelt frivillige gaver 

og dugnader skal komme hele elevgruppen til gode. Alle elever i gruppen/klassen må 

få anledning til å delta i de samme studieturene/ ekskursjonene, uavhengig av om de 

selv eller sine foresatte har gitt gaver/andre bidrag til turen eller ikke. Det kan ikke 

stilles krav om motytelser for reelt frivillige gaver for eksempel i form av reklame.  

 

4. Ved studieturer/ekskursjoner er det særlig viktig at elevenes trygghet er godt ivaretatt 

både på dag- og kveldstid. Ordensreglementet er gjeldende under hele 

reisen/oppholdet. Skolenes lokale beredskapsplaner må inneholde rutiner for 

håndtering av eventuelle akutte og alvorlige hendelser og rutinene må være gjort kjent 

for alle reisende. Alle deltakere på studieturer/ekskursjoner må være gjort kjent med 

                                                                 
13 Saksfremlegg fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune (sak 15/36). Reglement for studieturer og ekskursjoner 
for elever ved videregående skoler i Aust-Agder fylkeskommune 



  12 

 

forsikringsordningene som gjelder på reise i regi av fylkeskommunen.  

 

5. Rektor er ansvarlig for at det ved studieturer/ekskursjoner er med et forsvarlig antall 

lærere, eventuelt andre ansatte. Av sikkerhetsmessige grunner må antall lærere/ansatte 

kunne ivareta hendelser nevnt i pkt. 2 og 4 på en god måte. 

 

6. Reisen skal som hovedregel gjøres med kollektive transportmidler. Dersom skolens 

transportorganisering innbefatter bruk av ansattes eller elevers private kjøretøy, krever 

dette samtykke fra elever og foresatte når det gjelder påsitting. 

Utdanningsdirektoratet har i en tolkningsuttalelse fra 3.4.2008, sist endret 12.12.2014, 

tilkjennegitt hvordan transport av elever i private biler skal forstås og praktiseres når 

det gjelder til og fra arrangementer i skolens regi i skoletiden.  

7. Det skal søkes om godkjenning for alle studieturer/ekskursjoner. Skriftlig søknad 

sendes rektor, via avdelingsleder/studierektor i god tid før turen skjer. Rektor har 

godkjenningsmyndighet. Denne kan ikke delegeres til underordnet. Det må ikke i noen 

tilfelle gjøres bindende avtale om reise/opphold før godkjenning fra foreligger. Søknad 

om studietur/ekskursjon skal inneholde følgende: 

a. Studieturens/ekskursjonens formål beskrives og knyttes til læreplanmål  

b. Faglig program vedlegges  

c. Om studieturen/ekskursjonen er en del av skolens internasjonaliseringsarbeid  

d. Hvem omfatter studieturen/ekskursjonen og hvor mange deltar  

e. Reiserute og tidsplan – også aktiviteter på kveldstid skal fremgå av planen  

f. Kostnadsoppsett (budsjett) og finansieringsplan. Ivaretakelse av 

gratisprinsippet skal beskrives.  

 

8. Før rektor innvilger søknad om studietur/ekskursjon, skal det foreligge et pedagogisk 

forsvarlig undervisningsopplegg for elever som ikke deltar på turen. 

Undervisningsopplegget skal dekke de aktuelle læreplanmål. 

 

9. Godkjenning fra rektor skal være skriftlig. Vedtaket skal opplyse om elevers 

klageadgang angående gratisprinsippet. 

 

10. Elever kan klage på forhold som vedrører brudd på gratisprinsippet. Slik klage stiles 

til rektor og må fremsettes så snart som mulig. Dersom klagen ikke løses 

administrativt på virksomheten eller i sentraladministrasjonen, skal den fremmes for 

klagenemnda for utdanningssaker. 
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Søknader og godkjenning 

Godkjenningsplikten til rektor som følger av vedtatte reglement (jf. pkt. 9), omtales som et 

vedtak hvor det blant annet skal fremgå elevenes klageadgang vedrørende gratisprinsippet.  

Vedtaket faller ikke under forvaltningslovens definisjon av et enkeltvedtak14, men er likevel et 

vedtak som faller inn under begrepet organinternt dokument. Forskrift om offentlige arkiv15 § 

1-1 sier at offentlige organ plikter å holde arkiv i samsvar med loven. Som offentlig organ 

regnes statlig, fylkeskommunal eller kommunal institusjon eller enhet, jfr. arkivloven § 2 g16. 

Offentlige organ plikter å ha arkiv, og disse skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene 

er trygge som informasjonskilder for samtid og ettertid, jfr. arkl. § 6.  

I forskrift om offentlig arkiv § 2-6 første ledd heter det at organinterne dokument skal 

journalføres så langt organet finner det tjenlig. Det vil si at fylkeskommunen eller den enkelte 

videregående skole som enhet skal arkivere interne dokumenter så langt de finner det tjenlig. I 

forskriftens kapittel 3 om arkivrutiner omtales muligheten til at dokumenter kan holdes 

utenfor arkivet eller bli fjernet, jfr. § 3-18. Forskriften begrenser likevel muligheten til slik 

arkivavgrensing, dersom dokumentet er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som 

dokumentasjon, jfr. § 3-19 ledd 2, punkt 5. For øvrig er det viktig at hensynet til god 

forvaltningsskikk ivaretas, hvor tilsyn, kontroll og etterprøvbarhet er viktig å sikre.  

 

 

 
 

 

  

                                                                 
14 LOV-1967-02-10. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2 første ledd 
15 FOR-1998-12-11-1193 Forskrift om offentlige arkiv 
16 LOV-1992-12-04-126Lov om arkiv (Arkivlova) Heretter arkl. 
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5. PROBLEMSTILLINGER 

5.1. FØRSTE PROBLEMSTILLING 

 

1) Inneholder godkjenningen av studieturen/ekskursjonen dokumentasjon i henhold til 

fylkeskommunens regelverk? 

 

5.1.1 FAKTA 

I følgende delkapittel vil det redegjøres for hvorvidt de syv videregående skolene i Aust-

Agder overholder fylkeskommunens reglement, knyttet til søknad og rektors godkjenning av 

studieturer og ekskursjoner.  

I fylkeskommunens reglement heter det at det skriftlig skal sendes søknad til rektor om 

godkjenning for alle studieturer og ekskursjoner. Rektor har godkjenningsmyndighet hvor det 

ikke er anledning til å delegere denne myndigheten videre. Ved en eventuell godkjenning fra 

rektor, er det i henhold til reglementet krav til at vedtaket skal være skriftlig samt at vedtaket 

skal opplyse om elevenes klageadgang vedrørende gratisprinsippet.  

 

SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 10 

Antall turer utenlands 9 

Totale antall turer 19 

 

Antall turer hvor dokumentasjon for søknad og godkjenning ikke er i henhold 

til fylkeskommunens regelverk 
19 

Slik det fremgår av oversikten ovenfor, gjennomførte Sam Eyde videregående skole i 

perioden 01.01.2016 til 10.05.2017 totalt 10 overnattingsturer innenlands og 9 turer utenlands. 

Studieturene innenlands opplyser rektor at i hovedsak var tilknyttet idrettsfag. De 

gjennomførte turene utenlands gikk til henholdsvis Barcelona, Berlin, Gøteborg, København, 

London, Aalborg og Alicante.  

Ved revisjonens forespørsel om dokumentasjon knyttet til søknad og godkjenning av 

studieturene, fremkommer det at skolen ikke har skriftlig godkjenning fra rektor for noen av 

de 19 gjennomførte turene. Kravet om skriftlig søknad ved alle studieturer, finner revisjonen 

at det foreligger tilfredsstillende søknader for 11 av de 19 gjennomførte turene med enkelte 

manglende formkrav ved 3 av søknadene knyttet til informasjon om forsvarlig opplegg for 
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elever som ikke deltar. Ved 8 av turene innen idrettsfag foreligger det ingen skriftlige 

søknader etter opplysninger fra assisterende rektor.  

Arkivering av skriftlig søknad og skriftlig godkjenning av studieturene er ikke eksplisitt 

omtalt i fylkeskommunens reglement. I denne sammenheng opplyser assisterende rektor 

følgende til revisjonen: 

«Vi har ikke hatt en gjennomført rutine der studierektor/rektors godkjenning har blitt 

skriftliggjort og er blitt arkivert som en del av dokumentasjonen for studieturene. 

Godkjenningen har funnet sted gjennom dialog mellom rektorer og studierektorene og 

noe korrespondanse på e-post. Vi har ikke maktet å finne e-post-korrespondansen.» 

Ledelsen ved Sam Eyde videregående er organisert med én rektor, én assisterende rektor samt 

tre studierektorer som innenfor hver sin sektor har rektors myndighet. Innenfor dette ansvaret 

opplyser assisterende rektor til revisjonen at studierektorene også har fått delegert 

myndigheten til å godkjenne skoleturer. Da det ikke foreligger skriftlig dokumentasjon av 

godkjenning fra rektor ved noen av de 19 gjennomførte turene, har ikke revisjonen hatt 

mulighet til å kontrollere hvorvidt vedtaket har opplyst om elevenes klageadgang vedrørende 

gratisprinsippet i henhold til fylkeskommunens reglement. 

 

RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 0 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 2 

 

Antall turer hvor dokumentasjon for søknad og godkjenning ikke er i henhold 

til fylkeskommunens regelverk 
0 

Risør videregående skole har i perioden januar 2016 til mai 2017 gjennomført kun to 

studieturer/ekskursjoner, hvor begge var utenlandsturer til henholdsvis Barcelona og Malaga.  

Rektor ved Risør videregående beskriver overfor revisjonen at planlegging av skoletur følger 

skolens skriftlige retningslinjer knyttet til dette, hvor enhver søknad skal følge formkrav satt 

opp i skolens egne «Søknadsskjema om gjennomføring av skoleturer». Godkjenning av 

skoleturer behandles i egne ledermøter med rektor, assisterende rektor og avdelingsledere til 

stede. Av oversendt dokumentasjon finner revisjonen at Risør videregående skole praktiserer 

både søknad og godkjenning av studieturer i henhold til fylkeskommunens regelverk. Det 

ligger for øvrig ingen informasjon i den skriftlige godkjenningen av studieturene knyttet til 

elevenes klageadgang vedrørende gratisprinsippet.  

 



  16 

 

MØGLESTU VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 0 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 2 

 

Antall turer hvor dokumentasjon for søknad og godkjenning ikke er i henhold 

til fylkeskommunens regelverk 
2 

Møglestu videregående skole gjennomførte i alt 2 turer i perioden 01.01. 2016 frem til mai 

2017, begge utenlandsturer til henholdsvis Tyskland og Spania.  

Etter revisjonens dialog med rektor fremkommer det at det kun foreligger godkjenning for 

turen til Tyskland, og dermed ikke noe dokumentasjon knyttet til søknaden. Når det gjelder 

turen til Spania har ikke skolen fremlagt dokumentasjon for hverken søknad eller rektors 

godkjenning. Arkivering av søknader og godkjenning er som nevnt tidligere ikke omtalt i 

fylkeskommunens reglement. På forespørselen om dokumentasjon på skriftlige søknader og 

godkjenninger beskriver rektor følgende til revisjonen: 

«Fra den dagen dette ble overlatt til rektor har jeg dessverre ikke tenkt arkivering 

utover at søknader og godkjenning ble lagt i mappe, der hver tur hadde sin delmappe. 

Det er aldri gjennomført turer uten søknad/godkjenning, og faktisk gikk flere av disse 

søknadene flere runder. At mappene på slutten av året ble makulert eller at jeg rett og 

slett i øyeblikket ikke finner dem, er kun en forklaring. Ser i ettertid at dette skulle vært 

arkivert, men dette var også midt i en periode med overgang fra et arkivsystem til et 

annet.» 

Revisjonen finner godkjenning av turen til Tyskland som tilfredsstillende. På grunn av 

manglende dokumentasjon kan derimot ikke revisjonen vurdere hvorvidt hverken søknad for 

turen til Tyskland eller Spania, eller rektors godkjenning av turen til Spania er i henhold til 

fylkeskommunens regelverk.  

 

SETESDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 9 

Antall turer utenlands 5 

Totale antall turer 14 

 

Antall turer hvor dokumentasjon for søknad og godkjenning ikke er i henhold 

til fylkeskommunens regelverk 
14 

Slik det fremgår av tabellen ovenfor, har Setesdal videregående skole gjennomført 9 

innenlandsturer og 5 utenlandsturer i perioden januar 2016 til mai 2017. Av skolens turer 
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innenlands er de fleste foretatt i nærområder og knyttet til fagene reiseliv, friluftsliv og 

biologi. Turene utenlands er gjennomført til henholdsvis Danmark, Sverige, Spania, Ungarn 

og Marokko.  

Tilsvarende Sam Eyde og Møglestu videregående skole opplyser rektor til revisjonen at 

skolen ikke har rutiner for arkivering av rektors godkjenning etter at turene er gjennomført. 

Setesdal videregående har ikke framlagt skriftlig godkjenning for noen av de 14 gjennomførte 

turene. Knyttet til skolens søknader for turene har skolen fremlagt to søknader til 

utenlandsturer, som revisjonen vurderer som tilfredsstillende i henhold til fylkeskommunens 

regelverk. Eventuelle skriftlige søknader for de øvrige studieturene/ekskursjonene har ikke 

revisjonen hatt mulighet til å vurdere da disse ikke fremlagt, men forutsetter at tilsvarende 

skjema er anvendt for de øvrige turene.  

 

ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 9 

Antall turer utenlands 18 

Totale antall turer 27 

 

Antall turer hvor dokumentasjon for søknad og godkjenning ikke er i henhold 

til fylkeskommunens regelverk 
0 

I perioden januar 2016 til mai 2017 gjennomførte Arendal videregående skole totalt 27 turer. 

De 9 innenlandsturene var i hovedsak knyttet til fagene biologi, geofag og 

«Viborgprosjektet». Skolen gjennomførte totalt 18 turer utenlands i gitt periode, til blant 

annet Danmark, Tyskland, Nederland, Portugal, Frankrike og England.  

Arendal videregående skole anvender eget skjema for både søknad og godkjenning av 

studieturer og ekskursjoner. Det foreligger tilfredsstillende skriftlige søknader for samtlige 

gjennomførte turer i henhold til fylkeskommunens reglement. Rektor har i tillegg godkjent 

alle de gjennomførte turene i henhold til reglementet, herunder også opplyst om elevenes 

klageadgang vedrørende gratisprinsippet.   

 

DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 1 

Antall turer utenlands 1 

Totale antall turer 2 

 

Antall turer hvor dokumentasjon for søknad og godkjenning ikke er i henhold 

til fylkeskommunens regelverk 
1 
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Dahlske videregående skole gjennomførte i perioden januar 2016 til mai 2017 totalt 2 turer, 

hvorav én var innenlands til Haukeli og én var utenlandstur til Gdansk i Polen.  

Av de to turene har revisjonen blitt forelagt tilfredsstillende skriftlig søknad og godkjenning 

av turen til Gdansk i henhold til fylkeskommunens regelverk. Det er for øvrig manglende 

opplysninger i rektors godkjenning knyttet til elevers klageadgang rundt gratisprinsippet. 

Vedrørende turen til Haukeli foreligger det derimot ingen skriftlig dokumentasjon knyttet til 

hverken søknad eller godkjenning av turen. Det blir derimot opplyst av rektor at denne ble 

godkjent muntlig i dialog med avdelingsleder.  

 

TVEDESTRAND OG ÅMLI VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 12 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 14 

 

Antall turer hvor dokumentasjon for søknad og godkjenning ikke er i henhold 

til fylkeskommunens regelverk 
13 

Tvedestrand og Åmli videregående skole gjennomførte i perioden 01.01.2016 til 10.05.2017 

totalt 14 studieturer. I skolens skriftlige svar til revisjonen er det uklart hvor mange turer 

innenlands som faktisk er foretatt da det ser ut til at skolen i sitt svar har angitt flere turer 

samlet. På grunnlag av dette og skolens oversendte tabell-oversikt vurderer revisjonen antall 

gjennomførte innenlands skoleturer til 12 stk. Av skolens gjennomførte utenlandsturer er 

disse foretatt til England og Spania.  

Utenlandsturen til Spania har revisjonen blitt forelagt både skriftlig søknad og godkjenning av 

rektor i henhold til fylkeskommunens reglement. For studieturen til England foreligger det 

skriftlig søknad, men ikke skriftlig godkjenning av rektor slik fylkeskommunens reglement 

krever. Tvedestrand og Åmli videregående skole begrunner manglende skriftlig godkjenning i 

sitt svar fra revisjonen på følgende måte: 

«Rektors godkjenning er her en aksept om å fortsette arbeidet og innsamling av 

penger etter den første søknaden. Her har avdelingsleder vært den som har fulgt 

arbeidet mot endelig tur for å sikre at bestemmelsene blir fulgt.» 

Når det gjelder studieturene/ekskursjonene i biologi og idrettsfag, som omfatter totalt 8 turer, 

fremgår det blant annet følgende i skolens svar til revisjonen: 

«Ekskursjoner i biologi og idrettsfag søkes ikke på eget skjema, men er en  

 beslutning som er basert på krav i kompetansemålene. Det er avdelingsleder som 

avgjør tolkningen av læreplanmålet og godkjenner tur ut fra kravene. Dette er basert 
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på overordnede føringer lagt av rektor. Turene er væravhengig og sted vil derfor også 

kunne variere ut fra værforhold.» 

For de øvrige 4 gjennomførte turene foreligger det skriftlige søknader, men ikke skriftlig 

godkjenning av rektor. I svar fra rektor til revisjonen sies følgende: 

«Jeg må igjen melde at jeg ikke har formelle vedtaksbrev på søknader. Vår 

godkjennelse kommer tidlig i prosessen og vi følger utviklingen av ekskursjonen. Enten 

bare jeg som rektor eller ved rapportering fra avdelingsleder. Dette diskuteres 

underveis i ledermøte da vi ser dette som en skoleaktivitet som vi står sammen om å 

gjennomføre og for å få lik praksis avdelingene imellom.» 

 

Totale antall turer  

Oppsummert for alle skolene er det totalt i perioden januar 2016 – mai 2017 gjennomført 80 

studieturer, hvor 41 er innenlands og 39 er utenlandsturer. Av de totalt 80 turene er det hele 

49 studieturer som ikke har dokumentasjon for søknad og godkjenning i henhold til 

fylkeskommunens regelverk, en andel på 61 % som ikke oppfyller kravet.  

 

5.1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Av de syv videregående skolene i Aust-Agder registrerer revisjonen at flertallet ikke 

overholder fylkeskommunens regelverk knyttet til søknad og godkjenning av studieturer. 

Reglementet uttrykker eksplisitt at det skal søkes om godkjenning for alle studieturer/ 

ekskursjoner i god tid før turen skjer, jfr. reglementet pkt. 7. Rektor har videre 

godkjenningsmyndighet, uten anledning til å delegere denne videre. Godkjenningen skal etter 

pkt. 9 foreligge skriftlig, hvor vedtaket skal opplyse om elevenes klageadgang på 

gratisprinsippet.  

Revisjonen bemerker at hele 61 % av alle avholdte studieturer/ekskursjoner i 2016-2017 ikke 

har tilfredsstillende dokumentasjon for søknad og godkjenning i henhold til fylkeskommunens 

vedtatte reglement. Gjentakende ved flere av skolene er manglende dokumentasjon på rektors 

godkjenning av studieturene, hvor så mange som 37 avholdte turer ikke har dokumentert 

godkjenning av rektor. Manglende dokumentasjon ved søknader gjelder tilsvarende ved 20 av 

de arrangerte turene. Revisjonen observerer at totalt 49 av de 80 avholdte studieturene ikke 

oppfyller kravene til søknad eller godkjenning i henhold til fylkeskommunens regelverk.  

Revisjonen registrerer at flere av skolene begrunner den manglende dokumentasjonen knyttet 

til søknader og godkjenninger av studieturer/ekskursjoner, med uklarheter rundt 

arkiveringsrutiner. Etter forskrift om offentlige arkiv skal den enkelte videregående skole som 

enhet arkivere interne dokumenter så langt de finner det tjenlig jfr. § 2-6. Da reglementet til 
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fylkeskommunen stiller krav om skriftlighet ved søknad og godkjenning, anses dette etter 

revisjonens vurdering som et internt dokument. Arkivering av søknader og godkjenning faller 

videre etter revisjonens tolkning under kravene i § 3-19, at dokumentet er gjenstand for 

saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon.   

Arkivering av både søknader og rektors godkjenning mener for øvrig revisjonen er vesentlig 

slik at dokumentene er gjenstand for etterprøvbarhet. Det er videre ønskelig å presisere 

viktigheten av at hensynet til god forvaltningsskikk ivaretas, slik at skolenes forvaltning og 

regeletterlevelse sikrer muligheten for tilsyn, kontroll og etterprøvbarhet. 

Det observeres at de fleste av skolene har manglende opplysninger om elevenes klageadgang 

på gratisprinsippet i rektorenes godkjenninger, slik det kreves i fylkeskommunens reglement. 

Det er videre mangler på fylkeskommunens regelverk knyttet til skriftlighet ved godkjenning 

av turene, da revisjonen observerer at flere praktiserer muntlige godkjenninger i ledermøter, 

godkjenning gjennom epost eller fysiske mapper som er blitt borte for skolene da revisjonen 

ba om dokumentasjon. Etter revisjonens vurdering har enkelte skoler ganske store mangler 

vedrørende etterlevelse av fylkeskommunens reglement, mens enkelte andre skoler har 

systemer som revisjonen finner tilfredsstillende.  
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5.2 ANDRE PROBLEMSTILLING 

 

2) Fremstår turene som obligatoriske?  

5.2.1 FAKTA 

I følgende delkapittel vil det redegjøres for hvorvidt de gjennomførte turene har fremstått som 

obligatoriske, både med hensyn til hvor mange av turene skolen har finansiert og hvorvidt de 

selv opplyser at gratisprinsippet er ivaretatt. Problemstillingens ordlyd retter seg mot hvorvidt 

skoleturene fremstår som obligatoriske. Med hensyn til gjennomføring er det ønskelig å 

presisere at revisjonen her har tatt utgangspunkt i skolen og rektors opplysninger, da det er 

omfattende og lite gjennomførbart å innhente den enkelte elevs subjektive oppfatning av om 

en tur fremstår som obligatorisk eller ikke. Revisjonen har videre vært i kontakt med både 

Utdanningsforbundet i Aust-Agder og fylkeskommunens elev- og lærlingombud i hensikt å 

undersøke fra supplerende kanaler om hvorvidt skolene overholder gratisprinsippet. 

Elevrådsledere ved flere har skolene har i tillegg blitt kontaktet av revisjonen, knyttet til 

elevrådets kjennskap til skolenes ivaretakelse av gratisprinsippet.  

SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 10 

Antall turer utenlands 9 

Totale antall turer 19 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 8 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 8 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 

Av Sam Eyde videregående skoles totalt 19 gjennomførte turer, opplyser assisterende rektor 

om at 8 av turene knyttet til idrettsfag innenlands har vært obligatoriske og en del av 

lærerplanen i aktivitetslære. De øvrige 11 gjennomførte turene har ikke vært obligatoriske 

ifølge skolen. Ved å sammenligne antall obligatoriske turer sett opp mot antall turer hvor alle 

utgiftene er dekket av skolen, finner revisjonen dette i samsvar med gratisprinsippet da skolen 

har dekket utgifter til alle de obligatoriske turene. Dette bekreftes videre av elevrådsleder, da 

vedkommende opplyser til revisjonen at hverken elevrådet som organ eller vedkommende 

som elev kjenner til noen saker hvor gratisprinsippet er brutt.  

Revisjonens vurdering er videre i tråd med skolen selv, hvor assisterende rektor opplyser om 

at gratisprinsippet er ivaretatt ved alle de gjennomførte skoleturene.  
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RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 0 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 2 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 0 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 0 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 

Ved Risør videregående skole er det i gitt periode gjennomført kun 2 turer, hvor begge var 

lagt utenlands. Av de gjennomførte studieturene opplyser rektor at ingen av turene fremstod 

som obligatoriske for elevene. Det er heller ikke turer hvor skolen har finansiert hele turen, og 

skolen opplyser selv at gratisprinsippet anses som ivaretatt ved begge turene.  

 

MØGLESTU VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 0 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 2 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 0 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 0 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 

Møglestu videregående skole har på lik linje med Risør videregående skole gjennomført 2 

turer, hvor begge var utenlandsturer. Skolen opplyser til revisjonen at ingen av de 

gjennomførte turene fremstod som obligatoriske. Skolen har heller ikke dekket utgiftene 

knyttet til disse turene, og opplyser om at gratisprinsippet er ivaretatt.  

 

SETESDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 9 

Antall turer utenlands 5 

Totale antall turer 14 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 8 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 0 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 
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Setesdal videregående skole avhold totalt 14 turer i den gitte perioden, hvor 5 var gjennomført 

i utlandet og 9 turer innenlands. Av de totalt 14 studieturene opplyser skolen at 8 turer var 

obligatoriske. Skolen begrunner de obligatoriske turene på følgende måte: 

«De obligatoriske turene er en del av opplæringen i faget. Det er lagt inn faglig 

program i tråd med kompetansemål i fagplanene og det kreves dokumentasjon 

(sykdom ev: personlige årsaker) for ikke å delta.» 

Slik det fremgår av tabellen ovenfor opplyser rektor at ingen av turene er finansiert fullt av 

skolen, til tross for at de krever deltakelse da de klassifiserer 8 av turene som obligatoriske å 

delta på. De mener for øvrig selv at skolen har ivaretatt gratisprinsippet ved alle sine turer.   

 

ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 9 

Antall turer utenlands 18 

Totale antall turer 27 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 0 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 8 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 

Arendal videregående har gjennomført totalt 27 turer, hvor 9 av turene var innenlands og 18 

ble holdt i utlandet. Ved dialog med skolen opplyser rektor til revisjonen at ingen av de 

gjennomførte studieturene/ekskursjonene har vært obligatoriske. I forlengelse av dette 

opplyser skolen videre at gratisprinsippet er ivaretatt ved alle studieturene. Revisjonen 

observerer at skolen har dekket alle utgifter ved 8 av turene, til tross for at ingen er klassifisert 

som obligatoriske.  

 

DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 1 

Antall turer utenlands 1 

Totale antall turer 2 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 2 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 1 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 

Dahlske videregående skole har totalt gjennomført 2 turer, hvor én var lagt utenlands og én 

innenlands. Av skolens opplysninger til revisjonen fremgår det at begge de to gjennomførte 
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turene beskrives som obligatoriske. Skolens tur til Haukeli omfatter kompetansemål fra 

lærerplanen innen realfag samt idrettsfag. Skolen begrunner det som følger: 

«Turen fremstilles for elevene som en del av undervisningen og dermed obligatorisk. 

Særlig kompetansemålet "Planlegge og gjennomføre et større feltarbeid med en 

undersøkelse av biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem, og vurdere og presentere 

resultater med og uten digitale verktøy vektlegges"».  

I henhold til den skriftlige søknaden om godkjenning av turen til Gdansk, opplyser rektor at 

turen er obligatorisk i PTF-faget (yrkesfaglig fordypning) for alle elever. Til tross for at begge 

studieturene beskrives som obligatoriske av skolen, er det likevel kun turen til Haukeli som 

ble fullfinansiert av skolen.  

TVEDESTRAND OG ÅMLI VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 12 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 14 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 14 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 10 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 

Av Tvedestrand og Åmli videregående skoles totalt 14 avholdte turer, fremgår det av skolens 

opplysninger at samtlige gjennomførte skoleturer/ekskursjoner var obligatoriske. Skolen har i 

sin helhet dekket utgiftene til 10 av turene. Skolen opplyser til revisjonen at gratisprinsippet er 

ivaretatt ved alle de 14 studieturene. Dette bekreftes videre av elevrådsleder, som opplyser til 

revisjonen at det ikke har vært noen saker oppe i elevrådet knyttet til gratisprinsippet. 

Elevrådsleder kjenner heller ikke til noen brudd på gratisprinsippet, og beskriver at arrangerte 

turer er finansiert av skolen eller eksterne midler.   

Praktisering av gratisprinsippet på tvers av skolene 

Gjennom revisjonens dialog med Utdanningsforbundet i Aust-Agder fremkom det ved 

intervju at det har forekommet brudd på gratisprinsippet ved flere skoler fram til og med 

skoleåret 2016/2017. Rektorene ved alle de syv videregående skolene opplyser på sin side at 

gratisprinsippet er overholdt og ivaretatt. Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Aust-

Agder beskriver overfor revisjonen at bruddene på gratisprinsippet blant annet er brutt 

gjennom manglende anonymisering vedrørende innsamling av midler til studieturer og 

ekskursjoner, også i de tilfeller der skolen overlater all innsamling til elever og foreldre. 

Brudd på gratisprinsippet blir videre omtalt i tilknytning til skolenes avholdelse av 

aktivitetsdager, hvor hovedtillitsvalgt eksemplifiserer brudd gjennom elevers egenfinansiering 

av kostnader knyttet til dagskort på ski. Det var for øvrig utfordrende for revisjonen å få noe 

nærmere informasjon knyttet til de enkelte skolene, da vedkommende kun ønsket å gi 
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opplysninger på generelt grunnlag i den hensikt å ikke «angi» egne medlemmer i 

Utdanningsforbundet.  

Revisjonen har videre vært i kontakt med elev- og lærlingombudet i Aust-Agder 

fylkeskommune, i hensikt å søke svar på om vedkommende hadde erfaring med eventuelle 

brudd på praktiseringen av gratisprinsippet ved de videregående skolene. Elev- og 

lærlingombudet opplyser til revisjonen at hun ikke har erfaring med eventuelle brudd på 

«gratisprinsippet» i de videregående skolene i Aust-Agder fylkeskommune. 

For å belyse elevenes oppfatning av skolens ivaretakelse av gratisprinsippet, tok revisjonen 

kontakt med samtlige av de videregående skolene for kontaktinformasjon til elevrådsledere. 

Revisjonen fikk kontakt med elevrådsledere ved 3 av skolene, med spørsmål om hvorvidt 

elevrådet har behandlet saker i tilknytning til skoleturer eller gratisprinsippet, samt om 

elevrådslederne selv som elever har opplevd noen brudd på gratisprinsippet ved skoleturer. 

Elevrådslederne opplyser alle til revisjonen at de ikke har kjennskap til at det har vært 

gjennomført skoleturer i strid med gratisprinsippet. Det er heller ikke vært behandlet noen 

saker i de respektive elevrådene knyttet til denne problemstillingen.  

5.2.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Hvorvidt de gjennomførte studieturene ved skolene fremstår som obligatoriske, er en 

skjønnsmessig oppfatning ved den enkelte elev, foresatt, lærer og skole. Det er viktig å 

presisere at revisjonen her har sett på hvorvidt skolene oppfatter turene som obligatoriske. Det 

er følgelig, av hensyn til omfang, ikke studert hvorvidt den enkelte elev/foresatt individuelt 

har oppfattet hvorvidt en tur har fremstått som obligatorisk.  

Av de totalt 80 avholdte turene, opplyser skolene at 32 av disse fremstår som obligatoriske. 

Etter Utdanningsdirektoratet skal kostnadene til enhver skoletur som regnes som en del av 

opplæringen, dekkes av fylkeskommunen. Dette omfatter alle aktiviteter i den videregående 

opplæringen som foregår i skolens regi. Revisjonen bemerker etter en gjennomgang at 13 av 

de totalt 32 obligatoriske skoleturene ikke er finansiert i sin helhet av skolen selv. Det vil si at 

skolen har presentert turene som obligatoriske for elevene, men uten å finansiere hele 

skoleturen selv. Det er etter revisjonens vurdering viktig at de obligatoriske studieturene der 

skolen ikke fullt finansierer turen, da blir finansiert gjennom reelt frivillige gaver eller 

dugnader slik som Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet presiserer angående 

skoleturer som anses som en del av opplæringen.. 

Det er av revisjonens oppfatning relativt mange av skoleturene som fremstår som 

obligatoriske ifølge opplysninger fra de syv videregående skolene, da andelen obligatoriske 

skoleturer i perioden 2016/2017 utgjorde 40 prosent. Revisjonen ønsker å legge vekt på 

viktigheten av at de 13 obligatoriske skoleturene som skolene ikke har fullfinansiert, er dekket 

gjennom andre kilder enn egenbetaling fra elevene. Gratisprinsippet ved disse turene ble 

derved ivaretatt.   
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5.3 TREDJE PROBLEMSTILLING 

 

3) Foreligger dokumentasjon for et eventuelt pedagogisk forsvarlig 

undervisningsopplegg for elever som ikke deltar?  

5.3.1 FAKTA  

Før rektor innvilger søknad om studietur/ekskursjon, skal det ifølge fylkeskommunens 

reglement foreligge et pedagogisk forsvarlig undervisningsopplegg for elever som ikke deltar 

på turen. Undervisningsopplegget skal dekke de aktuelle læreplanmål. I følgende delkapittel 

vil det redegjøres for skolenes dokumentasjon knyttet til et pedagogisk forsvarlig opplegg for 

elever som ikke deltar på studieturer.  

SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 10 

Antall turer utenlands 9 

Totale antall turer 19 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 8 

Antall turer der det ikke foreligger dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig opplegg for 

ikke-deltakende elever 
3 

Sam Eyde videregående skole har gjennomført totalt 19 turer hvorav 8 av studieturene 

beskrives som obligatoriske. Skolen har ikke fremlagt dokumentasjon for et forsvarlig 

pedagogisk undervisningsopplegg for ikke-deltakende elever for 3 av de gjennomførte turene. 

Vedrørende forsvarlig pedagogisk undervisningsopplegg for elever som eventuelt ikke deltar 

på turer knyttet til idrettsfag, beskriver skolen følgende: 

«Alle elever har deltatt og det er ikke aktuelt med fritak annet enn ved sykemelding 

siden dette er læreplanfestede turer og en del av undervisningen. Elever med 

sykmelding har, hvis de har vært friske nok til å være på skolen, hatt undervisning med 

den parallelle klassen.» 

For de øvrige 8 gjennomførte turene har enten alle elevene deltatt, eller så har elever som ikke 

har deltatt på studietur fulgt ordinær undervisning.  

 

RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 0 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 2 
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Antall turer som fremstår som obligatoriske 0 

Antall turer der det ikke foreligger dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig opplegg for 

ikke-deltakende elever 
0 

Ved Risør videregående skole er det gjennomført 2 utenlandsturer, hvor skolen opplyser at 

ingen av turene var obligatoriske. Det fremgår av skolens dokumentasjon at alle elevene i 

klassen deltok på turen til Malaga, mens én elev valgte å ikke delta på turen til Barcelona. 

Rektor skriver følgende til revisjonen vedrørende et forsvarlig pedagogisk 

undervisningsopplegg for elever som eventuelt ikke deltar på tur: 

«Klassene har en timeplan for skoleåret hvor fagenes undervisning er fastlagt med tid 

og sted per uke hele skoleåret gjennom. De elevene som eventuelt ikke velger å være 

med på skoleturen skal følge klassens ordinere timeplan.»  

Det foreligger dermed dokumentasjon for et forsvarlig pedagogisk opplegg for ikke-

deltakende elever ved begge de gjennomførte turene ved Risør videregående skole. 

 

MØGLESTU VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 0 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 2 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 0 

Antall turer der det ikke foreligger dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig opplegg for 

ikke-deltakende elever 
2 

I henhold til fylkeskommunens reglement skal det, før rektor innvilger søknad om 

studietur/ekskursjon, foreligge et pedagogisk forsvarlig undervisningsopplegg for elever som 

ikke deltar på turen. I tilknytning til dette skriver skolen følgende: 

«Lærer må alltid sørge for at det er et pedagogisk forsvarlig opplegg for elever som 

eventuelt ikke deltar på tur. Timer for disse elevene blir gjennomført av timelærere 

som "mister" sine timer under ekskursjonen, eller planlagt selvstendig elevarbeid 

under tilsyn. Faglærere, resepsjonen og rektor får disse oppleggene før avreise.» 

For de to gjennomførte turene har ikke skolen i tilknytning til søknadene framlagt 

dokumentasjon for dette. Revisjonen har derfor ikke grunnlag for å vurdere forholdet knyttet 

til hvorvidt det faktisk foreligger et pedagogisk forsvarlig undervisningsopplegg eller ikke. 
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SETESDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 9 

Antall turer utenlands 5 

Totale antall turer 14 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 8 

Antall turer der det ikke foreligger dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig opplegg for 

ikke-deltakende elever 
0 

Setesdal videregående skole har gjennomført totalt 14 studieturer i perioden januar 2016 til 

mai 2017. Skolen opplyser overfor revisjonen at det kun unntaksvis er elever som ikke deltar 

på turene. I de tilfellene der det likevel forekommer at enkelte elever ikke deltar, blir det 

pedagogiske opplegget spesialtilpasset og avtalt med de elevene dette gjelder. Revisjonen 

finner dermed skolens opplegg for ikke-deltakende elever som tilfredsstillende i henhold til 

fylkeskommunens regelverk.  

 

ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 9 

Antall turer utenlands 18 

Totale antall turer 27 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 0 

Antall turer der det ikke foreligger dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig opplegg for 

ikke-deltakende elever 
0 

Ved Arendal videregående skoles søknad knyttet til den enkelte studieturen/ekskursjonen, er 

det kort redegjort for organisering av undervisningen for de elevene som ikke deltar på turen. 

Samtlige av de godkjente søknadene inneholder en slik redegjørelse. Nedenfor følger to 

eksempler på redegjørelse for organisering av undervisning for elever som ikke deltar på 

studieturen: 

«Eventuelle gjenværende elever deltar i vanlig undervisning i fellesfag og 

programfag» 

«Elever som eventuelt ikke deltar på ekskursjonen følger tilsvarende undervisning i 

alle fag i parallellklasse. Det er derfor ikke behov for særskilt organisering.» 

Revisjonen finner følgelig alle de 27 gjennomførte studieturene som tilfredsstillende i henhold 

til fylkeskommunens regelverk om studieturer og ekskursjoner.  

 



  29 

 

DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 1 

Antall turer utenlands 1 

Totale antall turer 2 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 2 

Antall turer der det ikke foreligger dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig opplegg for 

ikke-deltakende elever 
0 

Av de to turene Dahlske videregående skole gjennomførte i gitte tidsperiode, fremkommer det 

at skolen sørget for et forsvarlig pedagogisk opplegg for de elevene som ikke deltok. Skolen 

opplyser til revisjonen at elever som ikke deltok på studieturen til Gdansk deltok på skolens 

temauke som ble arrangert av ledelsen. Vedrørende turen til Haukeli, fulgte elever som av 

ulike grunner måtte være hjemme, ordinær undervisning i de klassene/faggruppene de var en 

del av.  

 

Av de totalt 14 turene som ble gjennomført ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, 

foreligger det dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig opplegg for ikke-deltakende elever 

ved alle turene. For skolens tur til Spania beskriver skolen til revisjonen at én elev ikke fikk 

mulighet til å delta, og hadde dermed praktisk arbeid med pasienter på sin faste praksisplass. 

Vedrørende turen til England beskriver skolen at én elev av personlige grunner ikke kunne 

delta, og fikk i oppgave å jobbe på skolen med de andre klassene som var på skolen.  

For de øvrige gjennomførte turene opplyser skolen at samtlige elever deltok med unntak av en 

tur til Oslo der én elev ikke fikk deltatt. Skolen opplyser til revisjonen at det i dette tilfellet ble 

utarbeidet et eget undervisningsopplegg av den enkelte faglærer.  

  

TVEDESTRAND OG ÅMLI VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 12 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 14 

 

Antall turer som fremstår som obligatoriske 14 

Antall turer der det ikke foreligger dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig opplegg for 

ikke-deltakende elever 
0 
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5.3.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

I de tilfeller elever ikke har mulighet til å delta på studieturer/ekskursjoner, er det viktig at det 

foreligger et forsvarlig pedagogisk opplegg de kan følge. Fylkeskommunens reglement pkt. 8 

stiller krav til at det skal foreligge et pedagogisk forsvarlig undervisningsopplegg for elever 

som ikke deltar, før rektor innvilger søknad om ekskursjon. Dette understøttes også av 

Utdanningsdirektoratet, om at det skal være et organisert opplæringstilbud for elever som ikke 

deltar på skoleturen. 

Revisjonen finner på et overordnet nivå skolenes praksis knyttet til et alternativt 

undervisningsopplegg, som tilfredsstillende i henhold til fylkeskommunens regelverk. 

Revisjonen observerer at de aller fleste skolene har gode systemer for å sikre et alternativt 

pedagogisk undervisningsopplegg, og at dette foreligger som en del av søknaden for den 

respektive turen.  

Av de totalt 80 arrangerte turene ved de syv videregående skolene, observerer revisjonen at 

det kun er 5 tilfeller hvor det ikke er blitt forelagt dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig 

undervisningsopplegg for elever som ikke deltok på studieturen. Av de to videregående 

skolene som ikke har fremlagt dokumentasjon, begrunnes dette i at alle elever deltok eller 

fulgte ordinær undervisning. Revisjonen anser det som positivt at det har vært en bevissthet 

rundt eventuelle elever som ikke fikk deltatt. Det er likevel viktig at alle skolene fullt ut følger 

fylkeskommunens vedtatte reglement om at det skriftlig skal foreligge et pedagogisk 

forsvarlig opplegg før rektor innvilger søknad.   

Revisjonen finner avslutningsvis de videregående skolenes praksis som tilfredsstillende og 

gjennomført i henhold til reglementet, med enkelte forbedringsområder ved et par av skolene.  
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5.4 FJERDE PROBLEMSTILLING 

 

4) Hvordan er studieturen/ekskursjonen finansiert? 

5.4.1 FAKTA  

Studieturer og ekskursjoner skal etter fylkeskommunens reglement som hovedregel 

finansieres over skolens budsjett. Skolen har likevel anledning til å ta imot reelt frivillige 

gaver for å finansiere turen. Kostnader ved læreres/ansattes deltakelse på studieturer og 

ekskursjoner skal likevel alltid finansieres over skolens budsjett. I følgende delkapittel vil det 

redegjøres for hvordan studieturene er finansiert ved de syv videregående skolene. 

SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 10 

Antall turer utenlands 9 

Totale antall turer 19 

 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 8 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 

Av de 8 turene knyttet til idrettsfag ved Sam Eyde videregående skole er i sin helhet finansiert 

over skolens budsjett. De øvrige 11 gjennomførte turene er i hovedsak finansiert gjennom 

ungdomsbedrift, tilskudd fra skolen, dugnad og annen ekstern finansiering ved eksempelvis 

sponsorer. Skolen beskriver overfor revisjonen at ungdomsbedrifter ifølge Ungt 

entreprenørskap er en juridisk uavhengig enhet der skolen ikke kan kreve innsyn i regnskapet. 

Skolen la likevel med budsjetter for alle de gjennomførte turene, for å synliggjøre at 

gratisprinsippet er ivaretatt.    

Assisterende rektor beskriver at gratisprinsippet er ivaretatt ved at ingen elever har betalt for 

skoleturene, da disse er finansiert og betalt gjennom eksterne midler, ungdomsbedrifter eller 

felles dugnad. Det er ikke blitt registrert innbetalinger på personnivå, og alle elevene har fått 

tilbud om å delta på turene. 

RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 0 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 2 

 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 0 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 
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Risør videregående skole har ikke dekket alle utgiftene knyttet til de to gjennomførte 

studieturene. I svaret til revisjonen uttrykker rektor følgende vedrørende finansieringen av de 

to skoleturene: 

 «Finansieringen av reise og opphold for elevene er i sin helhet basert på   

      elevenes oppsparte midler i en klassekasse. Jf. Rundskriv F-14-03 skal en 

  klassekasse være styrt av foresatte til elever eller av elevene selv, dette for å  

  ivareta gratisprinsippets krav til anonymitet i forhold til hvordan kapitalen  

  bygges opp og i forhold til hvem som bidrar til dette. Alle oppsparte midler skal  

  komme alle elevene som er med på turen likt til gode. 

Elevene på tur til Malaga har på sin fritid bl.a. solgt ulike produkter, hatt lotteri,    

  plukket søppel. Elevene på tur til Barcelona har på sin fritid bl.a. plukket  

  søppel, solgt kaker, hatt lotteri. Elevenes arbeid med oppsparing startet  

  allerede i 1. klasse. Turene ble gjennomført i 3. klasse.» 

Videre beskriver rektor at finansieringen av reise og opphold for lærerne som var med på 

turen, dekkes over skolens budsjett i henhold til SGS1010 (særavtale som regulerer arbeidstid 

og godgjøring for overnattingsturer med elever).  

MØGLESTU VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 0 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 2 

 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 0 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 

Sett hen til de to gjennomførte turene ved Møglestu videregående skole, har ikke skolen 

finansiert alle utgiftene knyttet til to studieturene. Rektor forklarer følgende til revisjonen 

vedrørende finansiering av turene:  

«Skolen har ingen ting med finansieringa for elevene å gjøre, så fremt det ikke er 

kostnader som finansieres av inntekter til elevbedrifter. I disse to tilfellene var dette 

ikke aktuelt. Elevfinansieringa på disse to turene ble organisert gjennom foreldre og 

en elevkasse. Klassekassen v/foreldre betalte alle utgiftene for de elevene som hadde 

meldt seg på turen. Skolen har ikke hatt innsyn i eller noe ansvar og regnskap for 

klassekassen. Skolen betrakter finansieringa for turen som gave fra foreldre, eventuelt 

dugnadsprosjekter m.m. Ingen elever har vært utelatt fra deltakelse.» 

Videre beskriver rektor at gratisprinsippet er ivaretatt for begge de to gjennomførte turene, da 

skolen ikke har forutsatt eller bedt om noen form for egenfinansiering for at elever skal kunne 

delta. Det beskrives videre at elever og foreldre har vært godt orientert om gratisprinsippet.  
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SETESDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 9 

Antall turer utenlands 5 

Totale antall turer 14 

 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 0 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 

Av Setesdal videregående skoles totalt 14 gjennomførte turer, opplyser rektor til revisjonen at 

ingen av turene fullt ut er dekket av skolen. I hovedsak er utgifter knyttet til slike turer dekket 

med bidrag fra skolen og gaver/donasjoner fra klassene. Gaver og donasjoner opplyser rektor 

at er noe elevene og foreldrene driver uten at skolen har noe del i det. For de fleste turene har 

elever hatt ulike oppdrag for bedrifter og organisasjoner for å finansiere deler av turen. Rektor 

opplyser for øvrig at gratisprinsippet er ivaretatt for alle de 14 turene som skolen har 

gjennomført.  

ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 9 

Antall turer utenlands 18 

Totale antall turer 27 

 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 8 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 

I henhold til opplysninger fra Arendal videregående skole er utgifter knyttet til 8 av 

studieturene/ekskursjonene i sin helhet dekket av skolen. Videre framgår det av skolens svar 

til revisjonen at de øvrige 19 turene er finansiert ved bidrag fra skolen, samt frivillige og 

anonyme gaver og donasjoner.  

Av rektors opplysninger er gratisprinsippet ivaretatt ved samtlige av de 27 gjennomførte 

turene. Skolen beskriver at gratisprinsippet er ivaretatt ved at turene er finansiert ved bidrag 

fra skolen og frivillige gaver og donasjoner, samt gjennom dugnader.  

DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 1 

Antall turer utenlands 1 

Totale antall turer 2 

 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 1 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 
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Dahlske videregående skole opplyser overfor revisjonen at utgifter knyttet til reise og opphold 

for turen til Haukeli i helhet ble dekket av skolen. For turen til Gdansk fremgår det at 

«elevbedriften» og «helsebanden» dekket utgiftene for elevene, kontaktlærere og reiseledere 

ved hjelp av inntekter fra førstehjelpskurs, vaskeri og kakesalg. Etter det revisjonen kan se er 

ingen av utgiftene knyttet til denne turen bokført i fylkeskommunens regnskap med unntak av 

ansattes lønnsutgifter.  

I henhold til svar fra rektor er gratisprinsippet ivaretatt ved at elevene ikke har hatt noen 

personlige utgifter knyttet til de to gjennomførte studieturene.  

TVEDESTRAND OG ÅMLI VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall turer innenlands 12 

Antall turer utenlands 2 

Totale antall turer 14 

 

Antall turer hvor alle utgifter er dekket av skolen 10 

Antall turer der skolen selv opplyser at «gratisprinsippet» ikke er ivaretatt 0 

I Tvedestrand og Åmli videregående skoles skriftlige oversikt til revisjonen framgår det at 

skolen i sin helhet har dekket utgiftene til 10 av de totalt 14 gjennomførte turene. De øvrige 4 

studieturene og ekskursjonene, herunder de to turene til utlandet, er finansiert av skolen og 

ved innsamlinger. I sitt svar til revisjonen skriver rektor følgende:  

«Når det gjelder innsamlede midler styres de av elever/foreldre, noe som  gjør at   

skolen ikke har eget regnskap over dette. Lærerne er derimot i stor grad med å 

planlegge innsamlingen slik at den er i overenstemmelse med gratisprinsippet. Skolen 

har heller ikke egne prosjektregnskap for hver enkelt tur, men vi kan hente frem bilag 

for den enkelte ekskursjon og betaling for den enkelte ansatte i henhold til SGS1010. 

Noen turer er fastsatt i læreplanen og det er derfor ikke nødvendig med egen søknad. 

Det er da skolen som dekker alle utgifter (Idrettsfag og biologi).» 

I søknaden for turen til Spania framgår det at klassene gjennom forskjellig arbeid og 

elevaktiviteter skaffet inntekter til studieturen, som er organisert av elevene selv. Klassene 

tjente penger gjennom kakelotteri, kakesalg, varetelling i butikker etc. Rektor opplyser videre 

at turene skal være selvfinansiert for alle elevene. I søknaden for turen til England beskriver 

rektor at klassene gjennomførte forskjellig arbeids- og elevaktiviteter for å skaffe inntekter til 

studieturen. Dette var organisert av lærer og foreldregruppe. Finansieringen beskrives videre: 

«Målet er at turen skal være selvfinansiert av og for elevene. Budsjettet viser at vi  

  følger gratisprinsippet.» 

Rektor beskriver avslutningsvis at gratisprinsippet er ivaretatt ved alle de 14 gjennomførte 

studieturene og ekskursjonene.  
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Prosjektregnskap ved skoleturene 

Ved innhenting av informasjon fra de syv videregående skolene, ba revisjonen rektorene om å 

få oversendt prosjektregnskap/regnskapsoppsett (utgifter og inntekter) for hver enkelt 

skoletur, med referanse til bokførte bilag i fylkeskommunens regnskap. Etter kommunelovens 

§ 48 punkt 2 skal fylkeskommunens årsregnskap omfatte alle økonomiske midler som 

disponeres for året, og anvendelsen av midlene17. Videre følger det av loven at alle kjente 

utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt 

eller ikke når regnskapet avsluttes.  

Revisjonen har ikke mottatt noe prosjektregnskap fra samtlige av de videregående skolene. 

Det er likevel oversendt budsjetter og enkelte regnskapsoppsett for noen av de gjennomførte 

skoleturene. Det er videre redegjort for utgifter knyttet til flere av studieturene, men det er 

ikke samlet i et prosjektregnskap. Revisjonen ønsker på et generelt grunnlag å anbefale 

skolene om å føre utgifter og inntekter knyttet til disse turene med egen prosjekt-

/identifiseringskode. Dette for å være i stand til å kunne gjenfinne faktiske regnskapstall for 

disse turene, i den hensikt å følge opp mot vedtatt reglement på området og sikre 

etterprøvbarhet av gratisprinsippet.  

 

5.4.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Finansiering av skoleturer skal i hovedsak dekkes av fylkeskommunen og skolene selv, 

dersom turen er en del av den videregående opplæringen. Det åpnes likevel for at kostnadene 

kan dekkes gjennom andre kilder, så fremt hensynet til gratisprinsippet ivaretas.  

Revisjonen observerer i generelle trekk en praksis blant de videregående skolene hvor 

hensynet til gratisprinsippet står i fokus på de turer hvor skolene ikke dekker alle kostnadene.  

Av de totale antall arrangerte turene har skolene fullfinansiert 32 prosent av turene, samtidig 

som skolene ved de øvrige turene også har bidratt til deler av finansieringen. Dugnader og 

aktiviteter er virkemidler alle skolene har anvendt ved en del av turene, som elevenes bidrag 

til innsamling av penger uten at det bryter med gratisprinsippet. Revisjonen registrerer at en 

del turer er finansiert gjennom «klassekasser» ved initiativ fra foreldre, hvor skolene bevisst 

har tatt avstand fra slike former for innsamling – i tråd med gratisprinsippet.  

Ved innsamling av penger og «gaver» fra foresatte og andre, peker både Utdannings-

direktoratet og fylkeskommunens reglement på at disse skal holdes anonyme for å unngå 

indirekte press til egenfinansiering. Kunnskapsdepartementet belyser også dette ved at det ved 

foreldrebetaling skal sikres anonymitet så langt det er praktisk mulig. Revisjonen bemerker 

tilbakemeldingen fra Utdanningsforbundet knyttet til brudd på gratisprinsippet gjennom 

manglende anonymisering vedrørende innsamling av midler til studieturer og ekskursjoner. 

                                                                 
17 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
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Det har likevel vært utfordrende å få dette bekreftet fra skolene, da dette ikke belyses 

gjennom dokumentasjon eller kommunikasjon med den enkelte skole. Revisjonen vil 

presisere viktigheten av at både skolene og foresatte følger fylkeskommunens reglement, 

særskilt når det gjelder å holde gaver og donasjoner anonyme.  

Revisjonen anbefaler skolene på et generelt grunnlag om å føre utgifter og inntekter knyttet til 

studieturer med egne prosjektkoder. Dette for å være i stand til å kunne gjenfinne faktiske 

regnskapstall for disse turene, i den hensikt å følge opp mot vedtatt reglement på området og 

sikre etterprøvbarhet av gratisprinsippet.  

Etter revisjonens vurdering anses finansieringen av de ulike studieturene/ekskursjonene ved 

de videregående skolene som tilfredsstillende og i tråd med fylkeskommunens reglement. Det 

oppleves som positivt at det foreligger en etablert praksis knyttet til dugnader og andre 

aktiviteter elevene anvender for finansiering av skoleturene. Revisjonen finner ingen tydelige 

implikasjoner gjennom dokumentasjon eller dialog med skolene at gratisprinsippet brytes.  
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6.     REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Det er avgjørende at de videregående skolene har et godt utarbeidet system og regelverk for å 

ivareta gratisprinsippet ved praktiseringen av studieturer og ekskursjoner. Ved å følge 

fylkeskommunens regelverk knyttet til skoleturer, sikres prinsippet om at skolen er gratis og 

inkluderende slik at alle elever kan delta på lik linje uavhengig av økonomisk bakgrunn. 

Revisjonen bemerker at reglementets krav om skriftlig søknad og godkjenning av rektor kun 

til dels er fulgt, da 61 % av alle avholdte studieturer i 2016-2017 ikke har tilfredsstillende 

dokumentasjon i henhold til fylkeskommunens reglement. Gjentakende ved flere av skolene 

er manglende dokumentasjon på rektors godkjenning av studieturene, hvor så mange som 37 

avholdte turer ikke har dokumentert godkjenning av rektor. Revisjonen anser det uheldig at 

flere av skolene begrunner manglende dokumentasjon med uklare arkiveringsrutiner knyttet 

til søknad og godkjenning av studieturer. Det er viktig at skolene sikrer dokumentasjon 

knyttet til studieturer slik at de er gjenstand for etterprøvbarhet. Revisjonen observerer videre 

skolenes manglende opplysninger om elevenes klageadgang på gratisprinsippet i rektorenes 

godkjenninger, slik det kreves i fylkeskommunens reglement. 

Etter revisjonens vurdering er det viktig at skolene er særskilt bevisste på ivaretakelse av 

gratisprinsippet ved de turene skolene beskriver som obligatoriske. Revisjonen bemerker at 

skolene har gjennomført 13 obligatoriske turer, hvor de har vært avhengig av ekstern 

finansiering utenom skolen.  Det er av revisjonens oppfatning relativt mange av skoleturene 

som fremstår som obligatoriske ifølge de videregående skolene, da andelen obligatoriske 

studieturer i perioden 2016/2017 utgjorde 40 prosent. Revisjonen ønsker likevel å legge vekt 

på viktigheten av at de 13 obligatoriske skoleturene som skolene ikke har fullfinansiert, er 

dekket gjennom andre kilder enn egenbetaling fra elevene slik at gratisprinsippet er ivaretatt.  

Sett hen til kravet i fylkeskommunens reglement knyttet til et forsvarlig pedagogisk 

undervisningsopplegg for ikke-deltakende elever, er det etter revisjonens vurdering kun 

enkelte avvik ved manglende dokumentasjon. Revisjonen finner for øvrig skolenes opplegg 

for elever som ikke deltar, som tilfredsstillende i henhold til fylkeskommunens krav.   

Finansieringen av de gjennomførte turene fremstår som gjennomgående tilfredsstillende, og 

revisjonen finner ingen indikasjoner på at gratisprinsippet brytes. Revisjonen vil for øvrig 

presisere viktigheten av at kravet om anonymisering knyttet til gaver overholdes av både 

skolene, lærere og foresatte så langt det er mulig. Revisjonen anbefaler i forbindelse med 

finansiering om å føre utgifter og inntekter knyttet til studieturer med egne prosjektkoder. 

Dette for å være i stand til å kunne gjenfinne faktiske regnskapstall for turene, i den hensikt å 

følge opp mot vedtatt reglement på området og sikre etterprøvbarhet av gratisprinsippet.  

Revisjonen vurderer avslutningsvis at fylkeskommunens reglement om studieturer for elever i 

videregående skoler i Aust-Agder etterleves på et overordnet nivå. Det er likevel enkelte 
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forbedringsområder ved de nevnte tilfeller hvor skolene ikke har tilfredsstillende 

dokumentasjon i henhold til reglementets krav.  

 

Revisjonen har følgende anbefaling: 

 Revisjonen anbefaler at fylkeskommunen ved de videregående skolene formaliserer 

rutinene knyttet til søknad og godkjenning av studieturer i henhold til 

fylkeskommunens reglement, og etablerer gode arkiveringsrutiner for 

dokumentasjonen av hensyn til etterprøvbarhet og god forvaltningsskikk 

 

6.1  FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR 

Uttalelse fra fylkesrådmannen ang. forvaltningsrapporten «Praktisering av reglement 

for studieturer og ekskursjoner for elever ved videregående skoler.» 

Fylkesrådmannen registrerer at forvaltningsrevisjonsprosjektet «Praktisering av reglement 

for studieturer og ekskursjoner for elever ved videregående skoler» i Aust-Agder 

fylkeskommune konkluderer med at finansieringen av de ulike studieturene/ekskursjonene er 

tilfredsstillende og i tråd med fylkeskommunens reglement. Revisjonen finner ingen tydelige 

implikasjoner på at gratisprinsippet brytes. 

Forvaltningsrevisjonen avdekker at flertallet av de videregående skolene ikke overholder 

fylkeskommunens regelverk knyttet til søknader og godkjenning av turer. Det anbefales at 

rutinene knyttet til godkjenning formaliseres, og at det etableres gode arkiveringsrutiner for 

dokumentasjon. Fylkesrådmannen vil følge dette opp med de videregående skolene. En vil 

videre be skolene benytte egne prosjektkoder for å føre utgifter og inntekter til skoleturer/ 

ekskursjoner.  

Fylkesrådmannen følger jevnlig opp praktiseringen av regelverket bl.a. gjennom de årlige 

styringsdialogene med skolene. 
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8.  VEDLEGG 

VEDLEGG 1 – BREV TIL DE VIDEREGÅENDE SKOLENE 

  
  

  

  

Dato: 10.05.2017 

 Vår ref.: 17/00016-2 

 Saksbehandler: Øistein Strømsland 

 Saksbeh. tlf: 37017391 

 Saksbeh. E-post: oistein@aarevisjon.no 

Rektor 

xx videregående skole 

 

OVERSIKT OVER STURDIETURER/EKSKURSJONER MED OVERNATTING INNENLANDS OG 

UTENLANDS FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I KALENDERÅRET 2016 OG 2017 

Fylkestinget vedtok som kjent i sak nr. 36-2015: «Reglement for planlegging og godkjenning av 

studieturer og ekskursjoner for elever ved videregående skoler i Aust-Agder fylkeskommune». 

I henhold til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon har kontrollutvalget bestilt forvaltningsrevisjons-

prosjektet: «Praktisering av reglement for studieturer og ekskursjoner for elever ved videregående 

skoler i Aust-Agder». Aust-Agder Revisjon IKS har nå startet prosjektet -  jf. vedlagte oppstartsbrev.  

I henhold til «Reglement for studieturer og ekskursjoner for elever ved videregående skoler i Aust-

Agder fylkeskommune» framgår det i pkt. 1 at reglementet omfatter studieturer/ekskursjoner som er 

en del av den videregående opplæringen. Fylkestingssak nr. 36-2015 lister opp momenter som må 

være til stede for at en reise skal kunne ansees som en del av den videregående opplæringen.  

Aust-Agder Revisjon IKS ber skolen svare på følgende spørsmål knyttet til skoleturer som er en del av 

den videregående opplæringen: 

1. Har skolen foretatt skoleturer med overnatting i kalenderåret 2016 og 2017?  

2. Hvor mange skoleturer har skolen foretatt i kalenderåret 2016 og 2017, og til hvilken destinasjon har 

skoleturene blitt foretatt? 

3. I henhold til «Reglement for planlegging og godkjenning av studieturer og ekskursjoner for elever ved 

videregående skoler i Aust-Agder fylkeskommune» skal rektor godkjenne studieturer/ekskursjoner (jf. 

reglementet pkt. 7). Foreligger dokumentasjon for slik godkjenning for gjennomførte skoleturer? 

4. Dersom noen av de gjennomførte skoleturene er obligatoriske, oppgi i så fall hvilke og begrunnelse for 

dette (jf. reglementet pkt. 1 og pkt. 8)? 

5. Foreligger dokumentasjon for et eventuelt pedagogisk forsvarlig undervisningsopplegg for elever som 

ikke deltar på turen (jf. reglementet pkt. 8)? 

6. Hvordan er skoleturen finansiert (jf. reglementet pkt. 3 og pkt. 7)? 

7. Hvordan er «gratisprinsippet» ivaretatt for den enkelte skoletur (jf. reglementet pkt. 7)? 

8. Revisjonen ber om å få oversendt prosjektregnskap/regnskapsoppsett (utgifter og inntekter) for hver 

enkelt skoletur med referanse til bokførte bilag i fylkeskommunens regnskap. 


