
Økonomiske bevilgninger fra stat og kommune   (2015) 

 
Betaling for elevenes opphold: Mange kommuner ønsker å gi sine elever et 
leirskoleopphold, men sier at dårlig økonomi har gjort leirskoleopphold vanskelig. Det 
burde være omvendt for nå har de fått penger til dette, - fra Staten.  
Før gratisprinsippet ble innført i 2003, betalte kommunen vikartimer, buss og endel av 
leirskoleoppholdet, mens foreldrene betalte resten.  
Etter innføringen av gratisprinsippet forutsatte undervisningskommiteen i Stortinget at 
kommunen fortsatt skulle bidra med det de før hadde betalt, og så skulle staten bevilge 
kr 1.040,- pr elev som oppmuntring til å komme på leirskole og dette skulle være en 
hjelp for foreldrene, så de ikke måtte betale så mye. (62,4 mill. fordelt på 60.000 elever).  
  
I 2010 overfører staten til kommunene 80 millioner kroner i rammetilskudd fordelt på 
60.000 elever (utgjør kr 1.333,-  pr. elev) som skulle dekke det foreldrene tidligere har 
samlet inn. Dette beløpet øker hele tiden.  
Staten forutsetter fremdeles at kommunene betaler slik de tidligere har gjort, for buss, 
vikartimer ol. og evt. for deler av leirskoleoppholdet. Dersom kommunen ikke vil bidra, 
er det fremdeles tillatt for foreldrene – tross gratisprinsippet - å gi frivillige anonyme 
gaver, ha lotterier og samle inn penger - presisert av kunnskapsminister Bård Vegard 
Solhjell. (Se henvisningen på nettsiden vår under ”For læreren. Det er fortsatt lov å 
samle inn….”) 
 
Betaling for undervisningen: Staten betaler for undervisningen elevene får på 
leirskolen, og pengene skal skolen søke fylkesmannen i sitt fylke om å refundere til 
leirskolens vertskommune (kalt refusjonsgaranti). Disse pengene er øremerkede og 
berører IKKE skolens /kommunens økonomi. Kommunen kun videreformidler beløpet.  
Beløpet utløses ikke om skolen velger å droppe leirskole. Da ”mister” en muligheten til å 
få nytte av disse pengene.  
 
 

Økonomiske fortrinn ved Aarholt-tunet leirskole 
Aarholt-tunet leirskole, Stokke i Vestfold, har gjort tiltak for å imøtekomme 
kommuners stramme økonomi: 
 
- Kortere ansvarstid for medfølgende lærer. Ved Aarholt-tunet leirskole er det lærere og instruktører 
som har variert program, meningsfull læring på egenmestring og samhandling og gøyale aktiviteter 
som fenger elevene, også på ettermiddags og kveldstid. Medfølgende lærer har ansvar om kvelden når 
programmet er ferdig (etter kl. 19.00 to kvelder og kl. 21.00 en/to kvelder). Om det er slik at 
kommunen sier at de ikke har råd til overtidsbetaling til klassens medfølgende lærer, gjør vi 
oppmerksom på at det i 2003 ble forandringer i avtaleverket for lærere. En kan nå legge ulik belastning 
på ulike uker for medfølgende lærer for å unngå dyre avtaler om overtidsbetaling. 
 
- Gratis opphold for alle nødvendige, medfølgende lærere/assistenter, for at alle elevene skal få 
maksimalt utbytte av oppholdet hvis noen trenger ekstra støtte. Antallet voksne avtales god tid i 
forveien. 
 
- Ingen krav om langtidskontrakt. En kan bestille ett år i forveien om det da er ledig kapasitet. 
Depositum betales ett år i forveien. Avbestilling kan gjøres inntil ett år i forveien. Vi har uker både 
med 4 og 3 døgns leirskole.  
 
- Om en kommune ønsker å kvalitetssikre innholdet er vi med på anbudsrunde. 
 


