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1 Innledning 

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 
kommuneloven kapittel 30. 

I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller opplæringsloven med forskrifter. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i 
samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi 
personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 
på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Antall skoler og elever 

Rogaland fylkeskommune eier og driver 251 videregående skoler. Skoleåret 2019/2020 gikk det 
164042 elever på disse skolene. På de studieforberedende utdanningsprogrammene Idrettsfag, 
Kunst, design og arkitektur, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama og 
Studiespesialisering gikk det 8772 elever. 

1.2 Om gjennomføringen av tilsynet 

Fylkesmannen åpnet tilsyn med Rogaland fylkeskommune i brev av 18.05.20. Rogaland 
fylkeskommune ble pålagt å levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjonen for å 
gjennomføre tilsynet. 

Temaet for tilsynet er gratisprinsippet i videregående skole, slik det går fram av opplæringsloven 
§ 3-1 niende ledd: 

Opplæringa i offentleg vidaregående skole eller lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for 
å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje 
påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen 
kan påleggje elevane, lærlingane, praksiskandidatane og lærekandidatane å halde seg med anna 
individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. 

Fylkesmannen avgrenset informasjonsinnhentingen til å gjelde turer/ekskursjoner med 
overnatting der skolen ikke dekket alle kostnader skoleåret 2019/2020. For å kontrollere dette, ba 
vi Rogaland fylkeskommune innhente skriftlig dokumentasjon fra alle sine videregående skoler 
som har studieforberedende utdanningsprogram (Idrett, Kunst, design og arkitektur, Medier og 
kommunikasjon, Musikk, dans og drama og Studiespesialisering). Fylkesmannen ba også 
Rogaland fylkeskommune om å sende inn dokumenter som viser hvilke føringer, retningslinjer og 
lignende som fylkeskommunen har utarbeidet for de videregående skolene knyttet til 
opplæringsloven § 3-1 niende ledd. 

 
1 https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoler-i-fylket/videregaende-skoler/  
2 https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/elevtall-i-videregaende-skole/elevtall-
fylker-og-skoler/ Elevtallet inkluderer også 83 elever ved Møllehagen skolesenter. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoler-i-fylket/videregaende-skoler/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/elevtall-i-videregaende-skole/elevtall-fylker-og-skoler/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/elevtall-i-videregaende-skole/elevtall-fylker-og-skoler/


Fylkesmannen har ikke sett på hvordan Rogaland fylkeskommune oppfyller andre krav i 
regelverket. 

Dersom Rogaland fylkeskommune ikke følger regelverket, kan Fylkesmannen pålegge retting. 

Det er fylkeskommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir 
overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Vi gir derfor eventuelle pålegg i tilsynet til 
fylkeskommunen som har ansvaret for at skolene retter opp brudd på regelverket. 

Fylkesmannen sendte foreløpig tilsynsrapport til Rogaland fylkeskommune 02.11.20. I den 
presenterte vi våre foreløpige vurderinger og konklusjoner. Rogaland fylkeskommune har ikke 
kommentert innholdet i den foreløpige rapporten innen fristen 17.11.20. 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at fotnotene som henviser til ulike dokumenter er gitt som 
eksempler på skolenes praksis. Fotnotene er ikke ment å være uttømmende. 

1.3 Formålet med tilsynet 

Fylkesmannen har gjennom flere år fått henvendelser fra foresatte og andre om hvordan 
gratisprinsippet i skolen skal forstås. Henvendelsene har blant annet handlet om innkjøp av 
litteratur og utstyr som eleven har behov for i opplæringen, elevbetaling på turer, og hvordan 
innsamling av gaver kan foregå. Fylkesmannen har de siste årene også hatt dialog med 
enkeltskoler om praktiseringen av gratisprinsippet.  

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skriver på sin nettside3 at barnefattigdommen i 
Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. Fra 2013 økte tallet fra 84 000 til 110 900 i 
2018. Fattigdommen blant barn er nå høyere og vokser raskere enn fattigdom blant voksne. I 
regjeringens strategi mot barnefattigdom4 finner vi at 11,3 % av barn lever i en husholdning med 
vedvarende lav inntekt.  

Bufdir skriver også at i et land som Norge, der den generelle levestandarden er høy, er det vanlig å 
bruke definisjoner av fattigdom som handler om mer enn fysisk overlevelse. Det betyr at fattigdom ikke 
bare handler om mangel på mat, klær og tak over hodet. Fattigdom betyr også det å mangle 
muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. Barn trenger relasjoner med 
jevnaldrende for å ha et godt liv. Ungdommen sier selv at det verste med å være fattig er at du ikke kan 
delta på det andre kan. 

Regjeringens strategi mot barnefattigdom4 viser til at barn og unge som bor i husholdninger med 
vedvarende lav inntekt bor i husholdninger med eneforsørger – i hovedsak mødre, i 
husholdninger der foreldre har innvandrerbakgrunn, og der foreldre har rusproblemer eller ulike 
funksjonsnedsettelser. Ungdom som bor i disse husholdningene har lavere sosial mobilitet, 
høyere frafall i videregående opplæring5, og opplever utenforskap i større grad enn andre barn 
og unge. Utvalget som har levert rapporten erfarer at foreldre, også etter at gratisprinsippet ble 
presisert i 2003, fortsatt opplever et økonomisk press grunnet aktiviteter i skolen, da spesielt i 

 
3 Ny barnefattigdom i Norge  
4 Like muligheter i oppveksten – strategi mot barnefattigdom 
5 0-24-samarbeidet - oppvekstprofiler, Kommunehelsa statistikkbank 

https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/
https://www.regjeringen.no/contentassets/bb45eed3479549719fb14c78eba35bd4/strategi-mot-barnefattigdom_web.pdf
http://khs.fhi.no/webview/


grunnskolen. Tiltak 19 i regjeringens strategi mot barnefattigdom er å følge opp gratisprinsippet 
for grunnskole og videregående opplæring.   

Introduksjonsloven blir om kort tid erstattet med en ny integreringslov. I den nye 
integreringsloven er formell kvalifisering av deltakere i introduksjonsprogrammet mer vektlagt. 
Det vil kunne bety at flere av deltakerne i introduksjonsprogrammet vil ha hovedvekten av sitt 
tilbud i videregående opplæring. Denne elevgruppen vil ha et særlig behov for å kunne få delta i 
alle skolens aktiviteter på like vilkår. 

Formålet med tilsynet er derfor å kontrollere om opplæringen i den videregående skolen i 
Rogaland fylkeskommune er gratis og i samsvar med kravene i opplæringsloven § 3-1 niende 
ledd, slik at elevene i den videregående skolen opplever inkluderende fellesskap som legger et 
godt grunnlag for personlig vekst og utvikling for den enkelte elev. 

1.4 Om skoleturer i regi av videregående skoler i Rogaland 

Dokumentasjon Rogaland fylkeskommune har lagt fram for tilsynet, viser at de ulike 
videregående skolene har lagt ned mye arbeid i å skape varierte læringsarenaer for sine elever. 
Skolene har utarbeidet program med faglige opplegg og unike kultur- og læringsopplevelser som 
kan være egnet til å oppfylle kompetansemål i læreplaner.  

Fylkesmannen har mottatt regnskap for en del av skoleturene. Av regnskapene går det fram at 
skolene, i tillegg til økonomiske bidrag fra elever og foreldre, har gått inn med økonomiske midler 
for å få gjennomført turene.  

 

2 Hva skal til for at en tur/ekskursjon er en del av 
opplæringen? 

2.1 Rettslige krav 

Hvis skolen arrangerer turer som en del av opplæringen, skal den være gratis for elever og 
foreldre. Det som avgjør om turen er en del av opplæringen, vil blant annet være at 

 turen foregår i skoletiden 
 turen er en del av opplæringen etter læreplanene for fag 
 lærere er med på turen og mottar lønn 
 det er utarbeidet regler for turen, med for eksempel sanksjoner for hjemsendelse 
 turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan 
 de som ikke er med på turen har et organisert opplæringstilbud 

Hvis turen er delvis lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den 
delen som foregår på fridager. Skolen må da legge til rette for at det er mulig for eleven å kun 
delta på skoledagen, for eksempel med transport. 



2.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

Av den innsendte dokumentasjonen går det fram at Rogaland fylkeskommune har siden våren 
2016 kartlagt praksis og veiledet skolene i forhold til gratisprinsippet ved studieturer. Som et resultat 
av dette, utarbeidet Rogaland fylkeskommune Retningslinjer som skal gjelde for de videregående 
skoler i Rogaland. I retningslinjene går det fram at Gratisprinsippet skal gjelde «dersom en tur er en 
del av opplæringen». Kriteriene som tolkningsuttalelsen gir for dette er mange, og det er tilstrekkelig at 
bare ett kriterium er oppfylt. Kriteriene fylkeskommunen viser til, er kulepunktene som går fram i 
de rettslige kravene i punkt 2.1.  

Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon om turer/ekskursjoner med overnatting der skolen 
ikke dekket alle kostnader fra følgende seksten skoler: Bryne videregående skole, Dalane 
videregående skole, Hetland videregående skole, Jåttå videregående skole, Kopervik 
videregående skole, Randaberg videregående skole, Sandnes videregående skole, Skeisvang 
videregående skole, Sola videregående skole, Stavanger katedralskole, Strand videregående 
skole, St. Olav videregående skole, St. Svithun videregående skole, Vardafjell videregående skole, 
Vågen videregående skole og Ølen videregående skole. 

2.2.1 Er turene en del av opplæringen? 

Av den innsendte dokumentasjonen går det fram at det skoleåret 2019/2020 ble planlagt i 
underkant av 90 turer/ekskursjoner der skolene ikke dekket alle kostnader. Flere av 
turene/ekskursjonene ble imidlertid ikke gjennomført på grunn av korona-pandemien. 

Fylkesmannen har gått gjennom informasjonen som er sendt inn om turene. I invitasjonene til 
turene er det ofte tatt med en henvisning til gratisprinsippet i skolen6, og i den innsendte 
dokumentasjonen går det fram at skolene bruker begreper som ikke-obligatorisk [tur], valgfri tur, 
frivillig å delta, læringsoppdrag for de som blir hjemme, ekskursjonen er å regne som skoletid, m.m. 
Fylkesmannen finner eksempler på at skolene informerer om at kostnadene må dekkes av 
elevene fordi turen ikke er forankret i læreplanen7, eller at dette er ikke er en obligatorisk tur, men et 
tilbud som gis våre fotballelever. Turen må i helhet betales av elevene selv8… 

Av dokumentasjonen fra skolene går det fram at turene var planlagt gjennomført/ble 
gjennomført i skoletida9. Det går fram at lærere er med på turene10, og det blir ofte vist til at 
skolens ordensreglement 11gjelder på turene. Noen skoler har i tillegg utarbeidet eget 
ordensreglement12 for ekskursjoner og turer med overnatting. 

I all hovedsak framstår turene som en del av opplæringen i fag, og den innsendte dokumentasjon 
viser at skolene knytter de fleste turene til kompetansemål i læreplanene. Noen skoler legger opp 
til tverrfaglige turer der turen skal dekke læreplanmål i flere fag13. Andre turer gir inntrykk av å 

 
6 Randaberg videregående skole: Generelt brev studieturer 2019-20 
7 Kopervik videregående skole: Tur 5: Studietur til Bergen 
8 Bryne videregående skole: Tur 2: Fotballtur for elever ved Bryne v.g.s november 2019 
9 Sandnes videregående skole: Svar - Tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20, Sandnes vgs 
10 Hetland videregående skole: Tur 2-4: Språktur for elever ved Hetland vgs. 
11 Bryne videregående skole: Tur 2: Fotballtur for elever ved Bryne v.g.s november 2019 
12 Vågen videregående skole 
13 St. Olav videregående skole: Tur 1-3: Tverrfaglig studietur i fremmedspråk og historie for 2ST 



konsentrere seg om kompetansemål i enkeltfag.14 I en rekke tilfeller går det også fram at elever 
som ikke er med15 på turen vil få et organisert opplæringstilbud på skolen. 

For de fleste skoleturene organiserer skolen påmelding. Enkelte turer med egenbetaling er likevel 
lagt opp som obligatorisk tur der du må aktivt melde deg av turen16 eller foresatte [må] ta kontakt 
med kontaktlæreren …..dersom det skulle være gode grunner til at deres elev ikke skal være med på 
turen17, enten det er av helsemessige eller andre årsaker. 

Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen vil understreke at det er ikke hva skolen kaller turen (studietur, ikke-obligatorisk 
[tur], valgfri tur, frivillig å delta, læringsoppdrag for de som blir hjemme, ekskursjonen er å regne som 
skoletid m.m) som avgjør om det er en skoletur eller ikke. Det er de faktiske forholdene knyttet til 
de rettslige kravene som går fram av 2.1 som avgjør om det er en skoletur eller ikke. Med 
bakgrunn i dette er Fylkesmannens vurdering at turene som går fram av den innsendte 
dokumentasjonen inneholder ett eller flere av disse elementene, og at de dermed er en del av 
opplæringen: turene blir gjennomført i skoletiden, turene ligger inne i skolens årsplaner, skolens 
ordensreglement gjelder, turene dekker læreplanmål i ulike fag og det blir gitt et alternativt tilbud 
til de som ikke er med på turen, lærere er med på skoleturen og får som regel godtgjørelse etter 
leirskoleavtalen SGS1010. 

Fylkesmannens konklusjon 
Turer og ekskursjoner som er en del av opplæringen skal være gratis for elevene. Den innsendte 
dokumentasjonen viser at elevene må betale for turer som er en del av opplæringen. Dette er 
brudd på reglene om at opplæringen skal være gratis for elevene, og dermed i strid med 
gratisprinsippet i opplæringsloven § 3-1 niende ledd. 
 

3 Om egen- eller foreldrebetaling og gaver 

3.1 Rettslige krav 

Skolen kan i utgangspunktet motta gaver fra foreldre, elever eller andre. Gaven må være 

 Frivillig: Foreldrene/elevene som gir gave, må gjøre det uten å føle press til å gi. 
 Anonym: Det skal ikke være synlig hvem som ikke gir gaver. 

Skolen kan ikke ta initiativ til aktiviteter som krever egen- eller foreldrebetaling fordi det kan bli 
oppfattet som en oppfordring til å bidra. Elever og foreldre kan på eget initiativ foreslå å bidra til 
en tur som krever mer penger enn det skolen kan bruke. Skolen har likevel et ansvar for at 
innsamlingen foregår på en lovlig måte, og at bidragene skal være frivillige og anonyme. 

Elever og foreldre kan også velge å arrangere dugnader, kakesalg, loppemarked o.l. i stedet for å 
gi gaver til skolen. Men også her må deltakelsen være frivillig. 

 
14 St. Olav videregående skole: Tur 5: Studietur i geofag 1 i uke 11, 2020 
15 Stavanger katedralskole: Tur 1-9 
16 Strand videregående skole: Tur 3: Studietur til Oslo 10.-12.februar 2020 
17 Strand videregående skole: Tur 1: Skoletur til Hovden for klasse 1STA, 1STB, 1STC og 1IFA 



Skolen dekker til vanlig ikke maten18 til elevene, og trenger heller ikke gjøre det på en skoletur.  

Dersom skolen velger å bortvise en elev fra en skoletur, må skolen selv bære de økonomiske 
konsekvensene av dette. Skolen kan ikke kreve at eleven eller foreldrene skal dekke utgiftene til 
hjemreise etter bortvisning19.  

3.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

Av den innsendte dokumentasjonen går det fram at de seksten videregående skolene som er en 
del av dette tilsynet hentet inn/planla å hente inn i overkant av 10 millioner kroner fra elever og 
foresatte for å gjennomføre skoleturene skoleåret 2019/2020. I denne sammenhengen vil 
Fylkesmannen vise til at en av de videregående skolene skriver at marknadsføringsverdien20 av 
turane er stor. Fylkesmannen har grunn til å tro at dette gjelder for flere av de videregående 
skolene i Rogaland fylkeskommune. 

3.2.1 Er gaver fra elever og foreldre frivillige og uten press til å gi? 

I retningslinjene21 til Rogaland fylkeskommune blir skolene anbefalt å bruke runde formuleringer 
som ivaretar fleksibilitet og frivillighet. Rogaland fylkeskommune fraråder også påmelding gjennom 
betaling, og bruk av ordet egenandel og eksakt sum for elev/foreldrebetaling frarådes.  

Av den innsendte dokumentasjonen går det fram at skolene refererer i sine invitasjoner til tur 
om gratisprinsippet og ber derfor hovedsakelig ikke om egenandel, men benytter «runde 
formuleringer» som økonomisk donasjon, frivillig gave, frivillige bidrag til skolens turkonto eller 
gavekasse. Noen skoler har en mer tydelig språkbruk:   

 Viktig! Nå må alle svare på den endelige påmeldingen, og du som vil være med på CERN-tur 
22må donere kr.5500 senest 31.oktober. 

 Beløpet for donasjonen er satt til kr 5000… Innen 10.november, 2019 innbetales kr.5000,- til 
konto: [kontonummer]. Innbetalingen MÅ merkes med prosjektnummer 65520-Vichy. I tillegg 
skriver dere eget navn på betalingen. Så snart beløpet er betalt inn, kan det ikke tilbakeføres23. 

 For at du regnes som deltager på turen til Hovden 24må: Innbetaling skje innen torsdag 
17.10.18. Beløp; 4500;- Kontonummer;…. 

 Ettersom elevane har tent inn ulike summar på dugnadsarbeidet 25og nokre skal betale 
depositumsummen no, vert innbetalinga litt ulike for elevane. Merk innbetalinga med eleven 
sitt namn og prosjektnummer 752508. 

 Vi ber dere om å overføre egenandelen26 på 2000,- kr innen 23.oktober 2019. Viktig pga 
gratisprinsippet: Ingen navn (overføringen er anonymisert). 

 
18 Opplæringslovutvalget legger i NOU 2019:23 Ny opplæringslov 24.2.2 s.254 til grunn under Dagens regler at Mat, drikke, 
nødvendige klær og annet individuelt utstyr som ikke er undervisningsmateriell, kan derfor kreves dekket ved egenbetaling. 
Fylkesmannen i Rogaland legger denne samme vurderingen til grunn for det rettslige kravet. 
19 Tolkingsuttale Udir 19.12.2008 
20 Ølen videregående skole 
21 Rogaland fylkeskommune: Retningslinjer som skal gjelde for de videregående skoler i Rogaland 
22 Sandnes videregående skole: Tur 3: Fysikk 2 
23 Sandnes videregående skole: Tur 10 Fransk - Vichy 
24 Sola videregående skole: Tur 2 Alpin skitur for Bredde 2/3 uke 4/2020 
25 Ølen videregående skole: Tur 2 Treningsleir Barcelona 20 – 25.oktober 
26 St. Svithun videregående skole: Tur 1 Studietur til Nice 09.02 – 15.02.2020 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Saksbehandling-og-betaling-av-skoletur-og-hjemsendelse/


 Her kommer påmeldingen til London 2019, 04-08.1127. Turen er beregnet til å koste ca 7000 
kroner. Påmeldingen er bindende (deler av beløpet må betales om man trekker seg fra turen). 
Frist for påmelding er onsdag 28.08. 
 

Av den innsendte dokumentasjonen går det fram at beløpene elever og foreldre har bidratt med 
varierer fra 200kr til over 8000kr. Fylkesmannen ser at flere skoler har lagt seg på et 
«donasjonsnivå» på 6000 – 6500kr28, og noen skoler har lagt opp til å dele 
gaven/donasjonen/bidraget inn i flere innbetalinger29. Fylkesmannen ser også at det blir gitt 
informasjon om at turen må avlyses dersom det samlede økonomiske bidraget ikke sikrer det 
finansielle grunnlaget for turen30. 

Av den innsendte dokumentasjonen går det fram at våren 2020 ble flere skoleturer som var 
finansierte gjennom dugnader og «donasjoner» ikke gjennomført på grunn av 
koronasituasjonen. Det går fram at elevene har fått tilbakeført sine «donasjoner» for disse 
turene. Det kan i tillegg se ut som om elevens dugnadsinnsats også er overført som et 
kronebeløp til den enkelte elev. Dette forsterker inntrykket av at dette ikke er frivillige gaver, men 
en form for egenandel på turen. 

Fylkesmannens vurdering 
Etter Fylkesmannens vurdering går det klart fram av den innsendte dokumentasjonen at de 
økonomiske bidragene som elever og foreldre bidrar med, i all hovedsak ikke er frivillige gaver. 
De er heller ikke gitt uten noen form for press. Eksemplene som er gitt ovenfor, samt den 
samlede informasjonen fra skolene, viser dette.  
 
Fylkesmannen vil som et eksempel på at elever blir utsatt for press vise til at når skolene f.eks. 
skriver at turen må avlyses dersom det samlede økonomiske bidraget ikke sikrer det finansielle 
grunnlaget for reisen, kan dette være med på å forsterke elevers følelse av at det er elevens 
«skyld» dersom det ikke blir tur fordi det finansielle grunnlaget for reisen ikke er til stede. 
Frivillighetsfølelsen blir etter Fylkesmannens vurdering mindre når elever og foresatte vet at det 
ikke blir tur dersom de ikke bidrar økonomisk.  
 
Fylkesmannens konklusjon 
Med bakgrunn i det som er beskrevet ovenfor er Fylkesmannens konklusjon at de økonomiske 
bidragene som elever og foreldre har bidratt med, ikke er reelt frivillige. Den innsendte 
dokumentasjonen viser også at elever og foreldre kan oppleve å bli utsatt for press til å bidra 
økonomisk til turer som er en del av opplæringen.  

 
27 Skeisvang videregående skole: MMD-tur til London 
28 St. Olav videregående skole: Tur 1 – 6, St. Svithun videregående skole Toppfotball, Sola videregående skole tur 8, Vågen 
videregående skole, gjennomsnitt tur 1-4 til London. 
29 Vardafjell videregående skole: Tur 2: Utvekslingsbesøk Emden 
30 Stavanger katedralskole: Tur 1-9 
 



3.2.2 Er det synlig hvem som ikke gir gaver? 

Fylkesmannen har tidligere vist til de fylkeskommunale retningslinjene. Av disse retningslinjene 
går det fram at det mest krevende momentet er blant annet å kombinere oppfylling av behovet for 
pengebidrag fra elever/foreldre med kravet om anonymitet…  

Fylkesmannen finner i den mottatte dokumentasjonen at anonymitet er forsøkt ivaretatt på elev-, 
lærer- og foreldrenivå. Det er bare rektor og en i administrasjonen som har oversikt over 
innbetalinger/gaver. Hvem som gir et bidrag, er anonymt for alle andre. 

Av de rettslige kravene ovenfor, går det imidlertid fram at det ikke skal være synlig hvem som 
ikke gir. Fylkesmannen ser at flere skoler har en ordning der eleven melder31 til rektor/skolen at 
han eller hun ønsker å være med på tur, men at de ikke har mulighet til å bidra økonomisk til 
turen. 

Fylkesmannens vurdering 
For mange elever og foreldre kan det være krevende å måtte melde fra til rektor/skolen om at 
eleven ønsker å være med på tur, men at en ikke har mulighet til å bidra økonomisk til turen. Selv 
om skolene i slike tilfeller ofte dekker elevens utgifter, vil det nok for mange elever være enklere 
å ikke melde seg på og ikke være med på turen. Det rettslige kravet er derfor at det ikke skal 
være synlig hvem som ikke gir, slik at elever og foreldre slipper å tilkjennegi at de ikke har 
anledning til å bidra økonomisk. 
 
Fylkesmannens konklusjon 
Med bakgrunn i det som er beskrevet ovenfor, er Fylkesmannens konklusjon at det er synlig 
hvem som ikke gir gaver. 

3.2.3 Tar skolen initiativ til aktiviteter som krever egen – eller 
foreldrebetaling? 

Av de rettslige kravene går det fram at skolen ikke kan ta initiativ til aktiviteter som krever egen- 
eller foreldrebetaling fordi det kan bli oppfattet som en oppfordring til å bidra.  

Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannens gjennomgang av den innsendte dokumentasjonen viser at skolene har tatt 
initiativ til alle turene som krever egen- eller foreldrebetaling som er omtalt i dokumentasjonen. 
Formuleringer som viser dette, er f.eks. 

 Vi vil i år fortsette vår tradisjon med å tilby en Englandstur32 for våre elever. Som i 1997, 1999, 
2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 og 2017 er planen å dra med vg2- og vg3-
elever som har fotball som sin idrett. 

 Kjære foreldre og foresatte….Dette brevet inneholder informasjon om turen vi planlegger33….. 
 Hetland videregående skole 34tilbyr alle elever som skal gå vg 2 skoleåret 2019/2020 å dra på 

studietur i sitt fremmedspråk mellom vinterferien og påske 2020. 

 
31 Strand videregående skole: Tur 1: Skoletur til Hovden for klasse 1STA, 1STB, 1STC og 1IFA 
32 Bryne videregående skole: Tur 2: Fotballtur for elever ved Bryne vgs november 2019 
33 Dalane videregående skole: Tur 1: Studietur til Rouen, fransk 2/fransk 3 våren 2020 
34 Hetland videregående skole: Tur 2-4: Språktur for elever ved Hetland vgs.  



 Tur 6 er studietur og IKKE obligatorisk. Dette er vi tydelige på fra første foreldremøte35. 
 Kopervik videregående skole 36ønsker å arrangere en studietur til Bergen for elevene som har 

realfag på Vg3. 
 Randaberg vgs 37har lang tradisjon for å tilby studieturer…Gratisprinsippet gjelder i norsk 

skole. Skolen vil derfor be om økonomisk støtte fra deltakerne for å finansiere turene. 
Gavebeløpet vil være opp til kr.6000. 

 Sandnes vgs 38har tradisjoner for å gjennomføre elevekskursjoner med overnatting innen 
skolens to utdanningsprogram, studiespesialisering (ST) og idrettsfag (IF). 

 Skeisvang videregående skole 39vil høsten 2019 arrangere biologiekskursjon til Haukeliseter for 
21 elever. 

 Skoleårets samlede turtilbud 40bør gjøres kjent for elevene i en samlet oversikt før elevene skal 
velge hvor de vil være med. 

 Det planlegges studieturer for elever i Vg3. Studieturene er i skolens regi41, men er ikke en del 
av det ordinære tilbudet. Det er derfor frivillig å delta på en studietur….Skolen har dessverre 
ikke budsjett for å arrangere studieturer og er derfor avhengige av eksterne tilskudd/gaver for 
å gjennomføre dette. 

 Det er et viktig moment for skolen42 sitt ønske om å gjennomføre faglige ekskursjoner at disse 
spiller en positiv rolle i forhold til inkludering ved å praktisere gratisprinsippet…. Deretter 
legger vi også fram skolens ønske om tur i mest mulig konkret form; reisemål, innhold, 
reglement, risiko, økonomi og påmelding. 

 I uke 11, fra 8.- 13.mars, planlegger St.Olav vgs43. en frivillig tverrfaglig studietur i 
fremmedspråk og historie for elever på 2ST basert på hvilket fremmedspråk de har. Elever med 
fransk reiser til Nice, spanskelever til Salamanca og tysk skal reise til Berlin. Hele turen er i 
skolens regi.44 

 Nå ønsker vi tysklærerne på Vardafjell vgs45…å få med oss nye elever til en reise til Emden i 
desember 2019…. 

 Våre utdanningsprogram 46MDD, MK, KDA og DH henter alle mye av sin inspirasjon 
internasjonalt, man må ut av det lokale fagmiljøet for å finne toppytelser innenfor alle disse 
fagområdene. Å ta med elever til de kulturelle metropolene, vil kunne gi dem 
læringsopplevelser av ypperste kvalitet, både innenfor programfag og fellesfag. 

 I gruppearbeidet i fellestida for lærarane 17.04.2017, kom det mellom anna fram at det å 
arrangere studiereiser 47for elevane våre blir oppfatta som noko positivt både for elevane og 
skulen. Marknadsføringsverdien av turane er stor. 

 
35 Jåttå videregående skole: Tur 6: Studietur til England med Jåttå videregående skole, Vg 3 
36 Kopervik videregående skole: Tur 5: Studietur til Bergen 
37 Randaberg videregående skole: Generelt brev studieturer 2019-2020 
38 Sandnes videregående skole: Svar - Tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20 
39 Skeisvang videregående skole: Tur 2: Brev til foresatte angående biologiekskursjon, høsten 2019 
40 Sola videregående skole: Ikke-obligatoriske turer: Retningslinjer og prosedyrer i tilknytning til gratisprinsippet 
41 Stavanger katedralskole: Tur 1-9: Informasjon til elever/foresatte om studietur til …. 
42 Strand videregående skole: Strand vgs – Praksis ved ekskursjoner 
43 St.Olav videregående skole: Tur 1-3: Tverrfaglig studietur i fremmedspråk og historie for 2ST 
44 St.Svithun videregående skole: Tur 2: Treningsleir til Spania 
45 Vardafjell videregående skole: Tur 2: Elevutveksling med Emden i desember 2019 og mars 2020 
46 Vågen videregående skole: https://www.vaagen.vgs.no/hovedmeny/for-elever/skolehverdag-og-ikt/internasjonalisering/  
47 Ølen videregående skole: Studiereiser, etter leiarteammøte 3.01.2018 

https://www.vaagen.vgs.no/hovedmeny/for-elever/skolehverdag-og-ikt/internasjonalisering/


Fylkesmannen vil også vise til at noen skoler ber elevene «donere» et beløp som skal dekke 
opphold og aktiviteter i eksempelvis London eller Oslo. Skolen ber så eleven om å bestille og 
betale 48reise til oppmøtestedet49 selv, siden eleven kan bestille ungdomsbillett på fly eller tog.  

Fylkesmannens konklusjon 
Fylkesmannens gjennomgang av den innsendte dokumentasjonen viser at alle skolene i tilsynet, 
har tatt initiativ til turer som krever egen- eller foreldrebetaling. Dette er en oppfordring til å 
bidra økonomisk. 

3.2.4 Krever skolen at eleven eller foreldrene dekker utgiftene til 
hjemreise etter bortvisning? 

Av den innsendte dokumentasjonen går det fram at på flere turer blir det gitt informasjon om at 
elev/foreldre må dekke utgiftene til hjemsendelse fra turen: 

 Brudd på skolens ordensreglement og/eller ordensreglene for studieturen kan 
medføre….hjemsendelse på egen bekostning50. 

 I tilfelle alvorlige brudd på skolereglementet kan en elev bli hjemsendt for egen regning51. 
 "Som deltaker forplikter du deg til å…akseptere at brudd på ordensreglene kan medføre 

hjemsendelse på egen bekostning52…."  
 Brudd på dette vil føre til hjemsendelse på elevens regning….53 
 Brudd på reglene vil medføre umiddelbar hjemreise på egen kostnad54. 
 Dersom det mot formodning skulle bli grove brudd på reglene, kan det komme på tale å sende 

eleven hjem for egen regning55. 
 Brudd på reglene vil føre til hjemsendelse på egen regning 56umiddelbart. 
 Brot på reglane vil/kan få konsekvensar, i verste fall heimsending på eigen kostnad57. 
 Bruk av rusmiddel fører til heimsending til Stavanger/Haugesund på eleven si rekning58. 
 Dersom elevane mot formodning skulle bryte reglementet, vil ho/han bli sendt heim for eigen 

rekning.59 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannens vurdering er at refsingstiltak etter brudd på ordensreglementet er et tiltak som 
er en del av opplæringen, og det er i strid med retten til gratis videregående opplæring å belaste 
elevene eller foreldrene for utgifter i forbindelse med slike tiltak60. Det er også slik at når skolen 
velger å refse eleven ved å bortvise eleven, så er dette sanksjonen skolen velger. Når skolen 

 
48 St. Svithun videregående skole: Tur Studietur til London med toppfotball 29 mars – 02 april 2020 
49 Sandnes videregående skole: Tur 2 Sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, psykologi 2, økonomi og ledelse, 
samfunnsøkonomi  
50 Hetland videregående skole: Ordensregler for studieturer – Hetland vgs 
51 Randaberg videregående skole: Tur 1 - 5 
52 Sandnes videregående skole: Ordensregler for ekskursjoner/skoleturer i inn- og utland 
53 Sola videregående skole: Tur 8: Nice 2020 
54 Stavanger katedralskole: Tur 1 - 9 
55 Strand videregående skole: Tur 1: Skoletur til Hovden for klasse 1STA, 1STB, 1STC og 1IFA 
56 St. Svithun videregående skole: Tur 3: Studietur til London med toppfotball 
57 Ølen videregående skole: Tur 1: 2STA Malaga-tur hausten 2019 
58 Ølen videregående skole: Tur 6: Tur til London for engelskelevane i 3ST 
59 Ølen videregående skole: Tur 7: Studietur til København 
60 Tolkingsuttale Udir 19.12.2008 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Saksbehandling-og-betaling-av-skoletur-og-hjemsendelse/


velger å bortvise eleven må de selv bære de økonomiske konsekvensene av dette. Skolen kunne 
valgt en annen sanksjon og da hadde det ikke blitt økonomiske konsekvenser.  
 
Fylkesmannens konklusjon 
Fylkesmannens konklusjon er at de videregående skolene ikke kan kreve at elevene eller 
foreldrene skal dekke utgiftene til hjemreise etter bortvisning. 
 

4 Våre reaksjoner 

Vi har funnet at dere ikke overholder regelverket på alle områder. Vi pålegger Rogaland 
fylkeskommune å rette opp følgende forhold, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 
kommuneloven § 30-4: 

Rogaland fylkeskommune må sørge for at opplæringen blir gjennomført i samsvar med 
kravene i opplæringsloven § 3-1 niende ledd.  

Rogaland fylkeskommune må i denne sammenhengen sørge for at rektor på den enkelte 
videregående skole sikrer at  

 turer som er en del av opplæringen, er gratis for elevene 
 gaver fra elever og foreldre må være frivillige, og gavene må være gitt uten noen 

form for press 
 det ikke er synlig hvem som ikke gir gaver 
 skolen ikke tar initiativ til turer som krever egen- eller foreldrebetaling 
 skolen ikke krever at elevene eller foreldrene skal dekke utgiftene til hjemreise 

etter bortvisning 
 
At rektor skal sikre at skolen oppfyller et krav i regelverket, betyr at rektor må ha bestemt en fast 
framgangsmåte for hvordan skolen skal oppfylle kravet. Skolen må selv operasjonalisere hvordan 
den enkelte skal gå fram i hver enkelt sak. Rektor må i tillegg følge opp at de som jobber på 
skolen, bruker framgangsmåten i praksis. 
 
Rogaland fylkeskommune må iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket. Når pålegget er 
rettet, må fylkeskommunen erklære at retting er gjennomført og redegjøre for hvordan dette har 
blitt rettet. Dokumentasjonen fylkeskommunen sender til Fylkesmannen må vise hvordan 
rettingen har blitt gjennomført på den enkelte videregående skole og på skoleeiernivå.  

Frist for innsending er 26.02.20.  

Fylkesmannen vil ikke avslutte tilsynet før Rogaland fylkeskommune gjennom erklæringen og 
redegjørelsen har vist at pålegget er rettet. 

 



5 Dere har rett til å klage 

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dere kan 
klage på enkeltvedtaket. 

Hvis dere klager, må dere gjøre det innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet har 
kommet frem til dere, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere sender klagen til oss. Vi har 
muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med dere, sender vi klagen til 
Utdanningsdirektoratet som avgjør saken. 

I forvaltningsloven § 32 kan dere se hvordan dere skal utforme klagen. 

Dere kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er endelig 
avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 42. 

Dere er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 

Stavanger 20.11.20 

 
Hjalmar Arnø                Jarle Sæbø 
tilsynsleder                 rådgiver 
 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 

FYLKESMANNEN I ROGALAND
Statens Hus, Lagårdsveien 44, Pb 59, 4001 Stavanger | fmropost@fylkesmannen.no | 
www.fylkesmannen.no/ro


