
VIKTIG:	Dette	skjema	MÅ	fylles	ut	for	hver	elev	som	SKAL	delta	på	klasseturen		
=	bindende	påmelding!	

	

	
Retur	senest	fredag	(dato),	til	(kontaktperson).	Kan	scannes	og	sendes	på	mail	eller	leveres	via	(elevnavn).	
Mail:	(mailadresse)	
	

REGLER OG EGENERKLÆRING FOR KLASSETUR  
10. KLASSE (skolenavn)  

 

• Skolens vanlige ordens- og oppførselsreglement og norsk lov gjelder hele døgnet fra avreise til hjemkomst. I tillegg 
gjelder lover i det landet vi befinner oss i. 

 
• Ingen plager eller ødelegger for andre på turen. Plaging, utestengelse, mobbing, trakassering, kommentarslenging, 

ødelegging av andres eiendeler, hærverk og tyveri skal ikke forekomme – verken innen reisefølget eller overfor 
lokalbefolkning. 

 
• Elevene må under hele turen rette seg etter de beskjeder som gis av reiseledere, sjåfører, ansvarlig voksen/lærer, 

guider, hotellpersonale og fergemannskaper. 
 
• Alle møter opp i god tid før avtaler – felles måltider, til treffpunkter og avreiser. 
 
• Informasjon om allergier eller helsetilstand som det må og bør tas hensyn til, formidles turgruppa i god tid før avreise. 
 
• Elevene deltar på alle utflukter, omvisninger og arrangementer som står i programmet. 
 
• All kjøp, bruk eller besittelse av alkohol og/eller andre rusmidler er strengt forbudt og vil automatisk føre til 

hjemsendelse på foresattes bekostning.  Inntak av energidrikk er heller ikke tillatt. 
 
• Ta ikke imot noe som helst drikke fra personer som ikke er med i vårt reisefølge. Ingen må bli med fremmede inn i 

biler, lugarer, hotellrom eller hjem.  
 
• Det er nattero klokken 23.00. 
 
• Ingen må gå alene på turen. Vi går aldri mindre enn tre og tre sammen. Dette må være avtalt (når, hvor, hvem) med 

ansvarlig voksen/lærer. 
 
• Det er ikke lov å ta med seg hjem, bruke eller være i besittelse av ting som er ulovlig i Norge. For eksempel 

springkniver, softgun. Tollreglene for de land vi reiser i må overholdes. 
 
• Ved begrunnet mistanke om besittelse av ulovlige varer/gjenstander kan reiseleder eller ansvarlig voksen/lærer gå 

gjennom elevens bagasje, eiendeler, klær og lommer. 
 
• Brudd på disse reglene kan føre til innskrenket bevegelsesfrihet for eleven, hjemsendelse på foresattes bekostning. 

 

Husk: gyldig pass og gyldig Europeisk helsetrygdkort (https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort) 
 

 

Elevens navn: ______________________________________________ Mobil: _______________________ 

 

Eleven har reiseforsikring i: ___________________________________ Telefon: ______________________ 

(kopi av forsikringsbevis vedlegges – eventuelt opplys om polisenr:____________________) 

Foresatt kontakt informasjon om hendelse: ___________________________________ Mobil: _____________ 

 

Vi, både elev og foresatte, er innforstått med overstående reglement. Vi tar ansvar for de økonomiske og praktiske 
konsekvenser dersom vår elev bryter reglementet og må sendes hjem. 

 

..................................................    .................................................... 

elevens underskrift     foresattes underskrift 


