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Ärende
Ledningsgruppen i barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat
förslag till riktlinjer för genomförande av studieresor och lägerskolor.
Studieresa
- genomföres på skoltid
- är en del av skolverksamheten
- alla i gruppen, klassen deltar
- finansieras av skolan
- läraren är ledare och deltar på sin arbetstid
- skolan är ansvarig
- skolans försäkring gäller
- absolut nolltolerans vad gäller alkohol och droger
Exempel: Studiebesök i Riksdagshuset, friluftsdagar vid skidanläggningar. OBS.
Studieresor kan innehålla enstaka inslag som medför kostnad för elev, såsom liftkort.
(Skollagen 4 kap 4 §)

Lägerskola
- genomföres på skoltid, men kan utsträckas till helg- eller lovdag
- är en del av skolverksamheten
- alla i gruppen, klassen deltar
- finansieras av skolan och/eller på annat sätt, exempelvis genom
inkomstbringande klassaktivitet, dock inte organiserat sparande
- läraren är ledare, deltar på sin arbetstid
- föräldrar kan delta som stöd
- skolan är ansvarig
- skolans försäkring gäller
- absolut nolltolerans vad gäller alkohol och droger
Exempel: Vikene skolas höstläger på Skutboudden, Dotteviksskolans SANT-lägerskola,
Edane skola åk 6 resa till Göteborg.
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Annan resa
- genomförs på fritid
- finansieras ej av skolan
- ansvariga är föräldrar och/eller elever
- i den mån lärare deltar sker det på deras fritid.
Exempel: Centralskolans och Solbergagymnasiets resor till Paris och London.

Barn- och utbildningsnämndens beslut::
Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för genomförande
av studieresor och lägerskolor i enlighet med förslag. Riktlinjerna
gäller från och med höstterminen 2005.
Under övergångsperioden fram till dess att riktlinjerna träder i kraft
uppdrar nämnden till förvaltningsledningen att besluta från fall till
fall.
_____
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