
Referat, polenmøte 21. januar 2020 

Tilstede: Rektor Jon-Are Åmland, sirdalsbuss v/Reidun, kontaktlærere Tomas Kalleberg og 

Anita Elle + 30 – 40 foresatte. Møtet ble ledet av Jon–Are Åmland. All informasjon vil bli 

lagt ut på hjemmesiden og så vil dere få link til dette på melding. 

 

Jon–Are orienterer om følgende: 

- Det er ikke behov for så mye dugnad som det har vært tidligere siden turen nå er 

skolens ansvar med tanke på utgifter. 

- 17. mai opplegget gjennomføres som det pleier av de to klassene som skal på tur. 

Inntektene fra dette går til felles utgifter på turen som er utenom turprisen. Det er for 

eksempel vanlig å legge ned blomster enkelte steder og lignende utgifter. 

- Gjennomgang av retningslinjer, ønsker og mål for turen. I tillegg til kunnskap og 

holdninger så bygges også sosialt fellesskap. 

- Vi reiser ikke til Ukraina siden det har vært en del utfordringer i forbindelse med 

grenseovergangen her. 

- Skolen forbereder elevene faglig på det de skal være med på, i de fagene det ligger 

naturlig. Dette er en del av pensum, og det vil også være etterarbeid i forbindelse med 

turen. 

- Ang. foresatte: Det er ønskelig med noen foresatte med. I år har vi plass til 5 

foresatte. Turpris for disse er: kr. 8 300,- De som ønsker å være med må søke via mail 

til rektor(rektor@lkgskole.no) med begrunnelse innen 1. mars. Skolen foretar så en 

prioritering ut fra enkelte kriterier (spesielle hensyn/ behov, vært med før, par osv) 

hvis det er mer enn 5 søkere. Skolestyret har i tillegg en støtteordning ved spesielle 

behov. 

- På tur er det skolens reglement som gjelder, i tillegg til reglene for det stedet vi er på. I 

tillegg har vi et eget reglement som gjelder på disse turene, dette skal underskrives av 

både foresatte og elever og leses nøye. 

- PASS: Sjekk passet ditt allerede nå, det er viktig at dette er gyldig med god margin når 

du reiser. Skolen tar kopi av dette i tilfelle noen skulle miste passet når de er på tur. 

Husk reiseforsikring og helsekort. 

 

Reidun fra Sirdalsbuss gikk gjennom reiseruta og ting som kan dukke opp underveis. Det er 

blant annet viktig at en ikke har med seg ulovlige ting over grensa, da vil vi bli holdt igjen. 

Det er viktig at dere melder fra om allergier i forhold til mat, slik a dette kan ordnes i god tid. 

 

Tomas avsluttet med å si litt om skolens turreglement og hvorfor det er slik. Les og følg dem. 

Lommepenger dekker elevene selv. Anbefalt maksgrense er kr. 3000,- . Med det har du 

rikelig både til handling og annet. Det er viktig at vi viser respekt for de stedene vi er, spesielt 

i leirene vi besøker. Når vi er rundt i byene vi er innom er det viktig at elevene alltid går tre 

og tre.  


