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452 Rutiner ved ekskursjoner gjennom 
Erasmus + * 
 
* Opplæring i andre land hører ikke med under disse retningslinjene. Egne ordninger gjelder i slike 
tilfeller. 

 

Generelle bestemmelser 
• Faglærere som planlegger ekskursjon skal informere berørte lærere i fag hvor elever 

uteblir fra vanlig undervisning i ekskursjonsperioden. Navneliste skal medfølge. 
• Ved alle ekskursjoner til utlandet må dokument 456 Godkjenning av utenlandsopphold 

fylles ut og undertegnes av rektor før ekskursjonen finner sted 
• Faglærer har ansvar for å gjennomgå skolens prosedyrer for ekskursjoner med elevene. 

Se dokument 458 a-c. 
• Elever og foresatte/nærmeste pårørende skal signere dokument 459 i forbindelse med 

ekskursjoner. Denne bestemmelsen gjelder også når eleven er over 18 år. 
 
Øvrige bestemmelser 

• Internasjonal koordinator utarbeider budsjett for ekskursjonen, i samarbeid med involverte 
faglærere og kontorleder. 

• Internasjonal koordinator har ansvar for bestilling av reise. 
• Kontorleder, i samarbeid med internasjonal koordinator, oppretter ved behov en felles 

reisekasse. 
• Reiseutgifter etter billigste reisemåte dersom ikke annet er avtalt med nærmeste leder 
• Arbeidstid og kompensasjon for reiselederne: 

o Reiselederne har vanlig lønn under ekskursjonsperioden. Det gis ikke lønn utover 
vanlig stilling for deltidsansatte. 

o Hvis måltider ikke er inkludert i oppholdet gis en kostgodtgjørelse på kr. 500,- per 
dag. 

o Arbeidsplanfestet tid fravikes i ekskursjonsperioden slik at reiselederne sammen 
dekker nødvendig oppfølging overfor elevgruppen. Som kompensasjon for dette 
utbetales et fast kronebeløp per døgn. Kompensasjonen gjelder fra reisens start med 
elevgruppen til hjemreisens slutt. 
 Rest av døgn omgjøres til helt døgn når resttiden utgjør 6 t eller mer. 
 Rest av døgn under 6 t godtgjøres ikke. 
 Kompensasjonen er lik enten det gjelder virkedag eller helgedag 
 Kompensasjonen per reiseleder per døgn settes til kr. 1000,-, totalt maks kr. 

5000,-. 
o Det gis ikke avspasering i forbindelse med ekskursjoner. 
o Det gis ikke overtidstillegg i forbindelse med ekskursjoner. 

• Ved reiser uten elever, og dermed uten reiselederansvar, faller retten til kompensasjon på kr. 
1000 per døgn inntil 5 døgn, bort. 
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• Reiseleder har ansvar for å utarbeide undervisningsopplegg også for egne elever som ikke er 
med på ekskursjonen. Dette gjelder elever som har valgt å ikke delta på ekskursjonen og 
elever som hører til i andre grupper/klasser. 
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