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Leirskoleordningen for 6. klasse.  
Retningslinjer for FAUs involvering og bidrag 

 
 
Gjennom politiske vedtak har det offentliges finansiering av leirskoleordningen for 6. klasse 
gradvis blitt redusert og reglene for innsamling av midler/foreldrebidrag har samtidig blitt 
innskjerpet.  
 
Kommunens og skolens regelverk for leirskoleordningen gir rammer for FAUs regler. 
 
Skolen og FAU ønsker sammen å komme frem til et opplegg som sikrer at: 
 

1. Leirskoleopphold for elevene på 6. trinn opprettholdes med en tilfredsstillende varighet, 
faglig kvalitet og med stort utbytte for elevene 

2. Det skapes forutsigbarhet rundt rammebetingelsene 
3. Alle elever sikres mulighet til deltagelse uavhengig av foreldre/foresattes økonomi 

 
FAU’s vil i hovedsak kunne bidra med: 
 

1. Praktisk håndtering av hvert trinns innsamlende midler gjennom at FAUs kasserer fører 
regnskap for trinnets midler. Det vises til skolens regler vedr. innsamlede midler der 
klassene er solidarisk ansvarlige og hele trinnet behandles under ett (leirskolen avlyses 
for hele trinnet dersom én av klassene ikke har samlet inn nok midler). 

2. Økonomisk bidrag til trinnet bevilget gjennom årsmøtet, f.eks gjennom at deler av 
omsetningen fra et eller flere FAU arrangementer tilføres trinnet. Det bør utarbeides en 
norm og etableres en praksis som sikrer at bidraget per elev og trinn blir likt år over år 
(justert for prisstigning og spesielle forhold). 

3. FAUs bevilgning kommer ikke til utbetaling før trinnet har samlet inn resten av midlene 
som skal til for at leirskolen kan gjennomføres.  

 
 
 
Greverud, 23. mars 2009 
 
 
 
Knut Oppegaard 
FAU leder 
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Innspill til FAU ved Greverud skoles årsmøte 
 

Sak: Bevilgning til 6. trinns leirskole våren 2010 

 
Det vises til underlagsdokumentasjon (vedlagt): 

1. Kommunens regler for leirskolefinansiering 
2. Greverud skoles retningslinjer for leirskole 
3. FAU ved Greverud skoles regler for involvering og bidrag 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det innføres foreldrebetaling ved skolens julekonsert, f.eks 50 kr for voksne og 30 kr for 
barn. Omsetningen fra konserten inkl. kafeen tilføres FAU etter at skolens direkte 
kostnader til konserten er dekket. Resultatet søkes avstemt slik at mål om bidrag fra FAU 
under pkt. 2 oppnås. 

2. For 2010 bevilges kr 500 per elev fra Greverud som skal delta på leirskole. FAUs styre 
gis fullmakt til å dekke evt. gap mellom resultat fra julekonserten og behovet fra FAUs 
balanse etter vedtak i FAUs styre. Evt. overskudd ut over nevnte bevilgning tilfaller 
FAUs balanse. 

3. Kommende FAU oppfordres til å gjøre en tilsvarende bevilgning justert for prisutvikling 
og andre relevante forhold. 

4. FAU tilpasser tildeling av trinnoppgaver slik at 5. trinn overtar ansvaret for julekonserten. 
 


