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Ekskursjonsreglement for Rissa videregående skole
Dette reglementet er satt opp for at turen skal bli mest mulig vellykket. Alle elever
som skal delta på ekskursjon i skolens regi må skrive under på reglementet og levere
slippen nederst på arket til ansvarlig lærer. Hvis eleven er under 18 år skal også
elevens foresatte skrive under.
1. Alle må ha gyldig reiseforsikring, og ved utenlandsturer: Pass og eventuelt
visum, Europeiske helsetrygdekort (for EU landene), og er selv ansvarlig
for dette.
2. Alle må bidra på en positiv måte, slik at turen får en positiv sosial ramme
og gir stort faglig utbytte.
3. Alminnelig høflighet og god oppførsel skal utvises. Ved utenlandsturer skal
det vises respekt for landets kultur og de normer og regler som gjelder der.
4. Elever som har sykdom eller plager som gjør at de kan komme til å trenge
hjelp, skal gi skriftlig informasjon om dette til lærer slik at kritiske
situasjoner unngås.
5. Alle må møte i god tid til alle måltider, møter, utflukter. Alle avtaler må
holdes. Eventuelle individuelle avtaler skal inngås direkte med lærer.
6. Ingen elever får ferdes alene. Ingen får dra ut uten å ha avtalt med lærer
hvor en skal dra og når en skal være tilbake.
7. Misbruk av alkohol eller andre rusmidler må ikke forekomme.
8. Brudd på ekskursjonsreglementet/skolens reglement eller på regler til våre
turoperatører, vil kunne få konsekvenser for elevens ordens/atferdskarakter. Alvorlig brudd kan føre til hjemsending.
9. Avbestilling etter fristen for bindende påmelding er utløpt, kan få
økonomiske konsekvenser.
10. Gjeldende tollbestemmelser skal følges.

Undertegnede har lest og godtatt reglementet for ekskursjon i regi av Rissa
videregående skole.

---------------Dato

-----------------------------------------Elevens navn

Postadresse: 7100 Rissa
E-mail:
postmottak.rissa@stfk.no
Sentralbord: 73 85 85 00
Telefax:
73 85 85 10

------------------------------------------------------------Foresattes underskrift om elevene er under
18 år.

Direkte innvalg:
Rektor Randi Nordgaard Hermstad:

73 85 85 02

Ass. rektor Øyvind Østraat:

73 85 85 03

Rissa Ressurssenter:

Ketil Tokstad:

73 85 85 05

Fagleder Åshild Elvebakken:

73 85 85 04

Rådgiver/Oppfølgingstj.: Tor Johansen:

73 85 85 12
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