Nye retningslinjer til Polenturene Åmli skule
Disse nye retningslinjene er gjeldende til Polenturene er faset ut, senest 2019.
A. Kommunal støtte til tur:
Politikerne i Åmli har bestemt at elevene i 10. trinn som støttes med kr. 1000,- pr. elev.
Pengene kan kun benyttes til denne turen.
B. Foresattegruppe:
Turen må være totalfinansiert, og det er ikke lov å pålegg foreldrebetaling.
For at det skal bli tur må det bli etablert en foresattegruppe som har ansvar for at det samles inn
midler som finansierer turen for elevene, gjennom dugnadsarbeid eller gaver.
Foresattegruppa velger en kontaktperson som ansvarlig(e) lærer(e) kan forholde seg til ifht.
informasjon m.m. rettet mot foresatte som er med på turen.
Foresatte som velger å være med på turen, må betale turen selv.
 Ansvarlig lærer(e) koordinerer og organiserer ifht. arbeidsfordeling.
Foresatte og pedagogisk personell lærer(e) må bli enige om konsekvenser ved regelbrudd
under turen. Skolens ordensreglement er gjeldende under turen. Ansvarlig(e) lærer(e)
sammen med foresattekontakten må vurdere om det er behov for å utarbeide egne regler
for turen, utover skolens forskrift til ordensreglement.
C. Skolen sitt ansvar:
 Turen er i regi av skolen, og er obligatorisk. Elever som ikke kan være med, må ha et annet
undervisningsopplegg utarbeidet av kontaktlærer(e) og faglærer(e) for klassen.
 Turens tema må være med i skolen sine fagplaner.
 Før turen vil det være et opplegg på Arkivet i Kristiansand.
 Det blir utarbeidet et reglement for turen i tråd med skolens ordensreglement. Lærer(e) er
ansvarlig for at dette blir gjort.
 Lærer(e) er hovedansvarlig for turen.
 Lærer(e) oppretter samarbeid med reiseselskap, og med foresattekontakten.
 Rektor avgjør sammen med kontaktlærer(e) for klassen, antall lærere som skal med på
turen. Trygghet og sikkerhet er førsteprioritet i en slik avgjørelse.
 Alle skoleturer m/elever involvert, skal være totalt alkoholfrie, inkludert alle voksne som er
med på turen(e). (Vedtatt i SU 01.12.16).
D. Avtalevilkår for lærer(e):
 Skolen betaler reise og opphold for lærer(e).
 Lærer mottar ordinær lønn under turen.
 Godtgjøring utover dette godgjøres i tråd med sentral avtale (SGS 1010, del 2 B –
utenlandsreise.
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Retningslinjene er behandlet i:
Elevrådene
Utdanningsforbundet
Foreldreutvalget (FAU)
Samarbeidsutvalget (SU)
04.06.18.
Odd Arne Eliassen
Rektor
Åmli og Dølemo skule
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