Utfyllende retningslinjer til forskriften – ordensreglement for
ekskursjoner og utveksling ved Sandnes vgs.
Rogaland fylkeskommune vedtok i juni 2011 nytt ordensreglement for elever i
videregående skoler i Rogaland. I pkt. 1.2 om virkeområde står følgende:
Ordensreglementet gjelder for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene
i Rogaland. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i
skoletiden, på skoleveien, på skolens læringsplattform, ved ekskursjoner og ved
andre aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og sted. Reglementet gjelder også
andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen.
Videre sier pkt. 3.3 at skolen kan vedta utfyllende retningslinjer til forskriften. På
denne bakgrunnen har vi laget følgende retningslinjer for elever på ekskursjoner og
utveksling for Sandnes vgs.
Som deltaker på ekskursjoner og utveksling forplikter elevene seg til å
1. følge alle instrukser fra reiseledere og delta i det oppsatte programmet for
turen.
a. Manglende deltakelse på oppsatt program er å regne som fravær, og
kan medføre ordensanmerkning.
2. holde sammen med øvrige turdeltakere med mindre noe annet er uttrykkelig
avtalt. Hovedregelen er at en alltid er minst tre sammen.
3. gi beskjed til reiselederne eller vertsfamilien når en går og når en er tilbake.
a. Reiseleder skal ha beskjed om noe uforutsett skulle skje med deg eller
dine medelever.
b. Du skal være tilbake på hotell/hos vertsfamilie til avtalt tid.
4. ikke opptre beruset i noen sammenheng under ekskursjonen/utvekslingen.
5. huske at en er gjest i et annet land/annet distrikt, og opptre som en god
ambassadør for skolen.
Eventuelle brudd på ordensreglene kan medføre
a. hjemsendelse på egen bekostning.
b. anmerkninger eller nedsatt karakter i orden eller adferd.
c. utestengelse fra fremtidige ekskursjoner.

Reisemål:………………………………………
Reiseleder:…………………………………….
Periode:………………………………………..

Elevens navn: …………………………………………………….. har, ev. sammen med
foresatte, lest, forstått og akseptert innholdet i RFKs ordensreglement og Sandnes
videregående skoles utfyllende retningslinjer for ekskursjoner og utveksling, og er
klar over at vi forplikter oss til å bekoste en eventuell hjemsendelse ved brudd på
disse.
Vi er kjent med at hjemsendelse anses som et refsingstiltak som behandles som et
enkeltvedtak, dvs. med klagerett iht. Forvaltningsloven.

Dato:…………………..
Signatur: ……………………………………………….
(Elev, eller foresatte om eleven ikke er myndig)

Helge Ledaal, 15.08.2014
rektor

