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458a Prosedyrer ved ekskursjoner 
 

1. Ved alle ekskursjoner innenlands og utenlands skal det være minst to reiseledere. Læreren 
som har fagansvaret er ansvarlig reiseleder.  

2. Ansvarlig reiseleders avdelingsleder er kontaktperson ved skolen. 
3. Ansvarlig reiseleder skal fylle ut dokument 458c: 

• Turopplysninger 
• Deltakerliste med informasjon om pårørende 
• Forenklet risikoanalyse 

 
4. Ansvarlig reiseleder skal i forkant av reisene: 

• sikre at informasjonen gitt i punkt 3 (turopplysninger, deltakerliste og risikoanalyse) 
blir distribuert til ekskursjonsdeltakerne, foresatte og skolen. Ansvarlig reiseleder 
skal ha med sin egen kopi. 

• sikre at vedkommende selv og alle elever har alle deltakeres telefonnummer lagret 
på mobiltelefon. Husk landskode (0047) før nummeret. 

• påse at alle elever har gyldig ID med seg (f.eks. Førerkort eller pass) 
• ved utenlandsreiser: påse at alle elever har gyldig pass, og kopi av passet lagret på 

mobiltelefonen. Papirkopi av passene oppbevares av ansvarlig reiseleder, og på 
skolen. 

• påse at elever under 18 år har levert utfylt samtykkeerklæring om reisen fra 
foresatte (dok. 460). Eleven har selv ansvar for å ha med samtykkeerklæringen på 
reisen, reiseleder har med kopi. 
 

− Husk at pass må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst. 
 

• Tap av pass må meldes til nærmeste utenriksstasjon/ambassade snarest, slik at 
eventuelt nødpass kan bli utskrevet 

• gjennomgå prosedyrer for uforutsette hendelser med elevene.  Se eget skriv. 
• sikre at alle elever har signert skjema på at de har lest og godkjent alle utleverte 

dokumenter. Skjema skal oppbevares på skolen. 
• ta med gyldig reiseforsikringsbevis fra skolen. Kopi av reiseforsikringen lagres på 

mobiltelefon. Elevene anbefales likevel å ha med egen reiseforsikring. 
 

5. Ansvarlig reiseleder skal underveis på ekskursjonen: 
• påse at elevene gjør seg kjent med rutiner for evakuering ved ankomst til 

overnattingssteder. Felles samlingssted avtales. 
• Elever som bor hos vertsfamilier følger beskjeder de får av disse. 
• Ved utenlandsreiser: 

−  
 

6. Ved reiser i EU/EØS-området, skal alle deltakere ha europeisk helsetrygdkort 
(https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort). 
 

https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort
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7. Elever som har matallergi har ansvar for å varsle reiseleder om dette i god tid, og klargjøre 
hvilke forholdsregler som er nødvendige å ta under reise og opphold i forbindelse med dette. 

8. Alle elever og foresatte/nærmeste pårørende skal før avreise til utlandet signere på at de har 
lest og godkjent alle utleverte dokumenter (dok 459: ordensregler for ekskursjoner, 
prosedyrer ved ekskursjoner, prosedyrer for uforutsette hendelser). 

 

 
 
 
 

  


