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Tjene penger til skoletur eller klassetur på dugnad?
Ved dugnad kan dere tjene inn utgiftene elevene får ved å reise på klassetur eller skoletur.
Vi hjelper dere å planlegge og organisere dugnadsjobber slik at dere får minst mulig jobb med å
tjene inn de nødvendige pengene. Fortell oss hva dere trenger å tjene til skoleturen, så legger vi
opp en plan sammen med dere slik at målet blir nådd.
Hvis dere har bestemt dere for, eller har lyst til å samle inn penger til klassekassen, begynner
dere med å kontakte oss slik at vi kan fortelle dere hva vi kan tilby dere av dugnader.

KONTAKT OSS HER

og dere er snart i gang med å tjene penger

Fortsatt lov med skoleturer (Utdrag fra sidene til kunnskapsdepartementet)
- Mange oppfattet dette slik at alle former for innsamling av penger fra elevene til skoleturer
er ulovlig, men dette er en feiltolkning.
- Utdanningsdirektoratet sendte i november i fjor et brev til alle fylkeskommuner der det ble
presisert at kostnader som gjelder skoleturer, ikke kan pålegges dekket av elever eller deres
foresatte.
- Det er likevel ingen ting i veien for å samle inn penger fra elevene så lenge elevene ikke
pålegges å betale, men tvert i mot at alle får delta på aktuelle turer uavhengig av betaling.
Dugnad, kakelotteri og kronerulling inn til en klassekasse er det fortsatt full anledning til å
organisere, sier kunnskapsministeren.
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Det er flere steder å reise på klassetur - skoletur:

Klassetur til Berlin

Klassetur til London

Klassetur til Polen

Klassetur til Oslo

Klassetur til Spania

etc

Vurderer dere å ha dugnad med salg av produkter,

her finner dere 7 tips om hvordan dere velger riktige produkter til dugnaden
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