
Til rektor, lærer, medlem av FAU og av elevrådet

Informasjon om “gratisprinsippet”
Aktive Fredsreiser leser daglig innlegg fra ulike lokalaviser hvor både foreldre, lærere og elever ytrer
sin frustrasjon i forhold til vanskeligheten av å arrangere skoletur i henhold til retningslinjene for
“gratisprinsippet”.

Det som vekker størst oppsikt er at turene forbys selv i situasjoner hvor pengene foreligger og elevene
har samlet dem inn i tråd med retningslinjene for gratisprinsippet, altså ved hjelp av dugnad!

Vi i Aktive Fredsreiser har i lengre tid arbeidet med å få en presisering av retningslinjene i gratisprinsippet,
som for de fleste av oss fremstår som uklare og tvetydige. Politikerne er positive til turene, og hevder at
de ser dem som et veldig godt supplement til den ordinære skolehverdagen, samtidig møter skoler,
lærere og foreldre motstand i å arrangere skoleturer.

Aktive Fredsreiser råder nå skoler som har et ønske om å arrangere skoletur, men som møter motstand,
å ytre sin misnøye og frustrasjon til Fylkesmannen i sitt respektive fylke. Riktig saksgang er at Fylkes-
mannen formidler denne misnøyen videre til sentralt hold. Fylkesmannen er statens forlengede arm
i distriktet og må ta dette ansvaret på vegne av kommunen, skolene, lærerne og foreldrene.

Aktive Fredsreiser vil arbeide videre med å få en presisering av ”gratisprinsippet” fra sentralt hold.
Inntil videre bistår vi gjerne ved å se på mulighetene hver enkelt av dere har for å arrangere tur med oss,
innenfor de rammene som i dag foreligger.

Besøk vår hjemmeside www.aktive-fredsreiser.no for mer informasjon om ”gratisprinsippet”
og ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt på e-post eller på telefon.
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