
Dekning av utgifter knyttet til leirskole i 7. klasse ved Karlsrud skole 

Bakgrunn 

Karlsrud skole har i flere år organisert leirskole ved Brennabu. Skolens ledelse har uttrykt tilfredshet 

med organiseringen, og mener at det er god grunn til å fortsette med samme opplegg. Samtidig har 

finansieringen av 7. trinns leirskole ved flere anledninger blitt tatt opp av rektor Relbo med FAU. Det 

uttrykkes bekymring over misforhold mellom utgifter og inntekter, spesielt de årene man har trinn 

med tre klasser. Det understrekes at leirskolen i utgangspunktet skal være gratis for elevene og at 

skolen kun skal ha utgifter knyttet til eget personell. Rektor foreslår at inntektssiden revurderes, eller 

at man ser på billigere opplegg/færre dager. Bekymring knyttes til FAUs økonomivedtak av 25. 

november 2014. 

Vedtaket lyder: 

Overskudd for 5. trinns 17. maiarrangement settes inn på Karlsrud FAUs konto. Karlsrud FAU skal 

betale elevenes deltakelse på leirskole i 7. tri med midler fra årskullets inntekter. Hvis det av ulike 

årsaker ikke er midler til å dekke for hele turen ett år, skal dette tidlig informeres skolens ledelse i den 

hensikt å finne løsninger. Det overskytende – overskuddet etter at leirskole er betalt fordeles med:  

 En halvpart av restbeløpet disponeres av årstrinnet, og skal brukes til formål som kommer 

trinnets elever til gode. 

 Den andre halvparten går inn i Karlsrud FAUs fritt disponible midler. Bevilgninger kan kun gis 

til formål som kommer Karlsrud skoles elever direkte til gode. Betaling av leirskole for all skal 

prioriteres.   

Delingen av overskuddet, etter at leirskolen er betalt, mellom årstrinnet og FAU innebærer at man 

ikke vil få bygget opp en buffer som kan avhjelpe klassetrinn som har mindre inntjening, eller de 

årene man har økte utgifter ved en treparallell (innført med årstrinn 2006). Videre avgjøres trinnets 

inntekter av hvorvidt 17. maitoget organiseres på Lambertseter eller i sentrum, og av væravhengig 

deltakelse. Det skal nevnes at FAU i skoleåret 2014/2015 ikke hadde inntekter. 

 

Utgifter og kostnadsdekning knyttet til leirskole ved Karlsrud skole1 

 Elevsats leirskolen kr. 2 500 per elev (fem dager/fire overnattinger på Brennabu). Staten 

refunderer kr. 1 500 per elev. 

 Busstransport t/r leirskolen kr. 20 000. 

 Lønn til lærer ansatt ved leirskolen kr. 19 800 per gruppe. Staten refunderer kr. 15 208 (5 

dager a 5,5 klokketimer (5x5,5x553 = kr. 15 208)). To klasser = tre grupper, tre klasser = fire. 

 Skolens utgifter til eget personell (ikke tatt med i beregningen). 

 

 Kostnader Refusjon fra staten Udekkede kostnader 

 2 klasser 3 klasser 2 klasser 3 klasser 2 klasser 3 klasser 

Leirkostnad 140 000 187 500 84 888 112 500   

Busstransport 20 000 25 000 0 0   

Lærer leirskole 59 400 79 200 45 624 60 832   

Totalt 219 400 291 700 129 624 173 332 89 776 118 568 

                                                           
1 Basert på skriv FAU har mottatt fra skolens ledelse 



 

 

 

Inntekter og kostnadsdeling av udekkede kostnader (se tabell ovenfor) 

17. mai - år Leirskoleår Udekket* Foreldre/FAU-bidrag Skolens est. bidrag 

2015 (2004) 2017 89.000 85.000 4.000 

2014 (2003) 2016  89.000 57.500 31.500 

2013 (2002) 2015 89.000 71.000 18.000 

2012 (2001) 2014 89.000 53.000 36.000 

2011 (2000) 2013  89.000 62. 000 27.000 
*basert på prisnivå fra 2015 

Kostnadsdekning ved andre skoler 

I tillegg til Karlsrud skole er det innhentet informasjon fra Bekkelaget, Kastellet, Ekeberg, Munkerud, 

og Tåsen skoler om hvordan organiserer leirskole for sine elever, og hvordan dette finansieres2. Med 

unntak av én skole gjennomførte alle skolene fem dagers leir (fire overnattinger). Felles for alle 

skolene er at de tar ansvaret for at leirutgiftene blir dekket. Foreldrebidrag er vanlig, men varierer fra 

stort skole til skole. Bekkelaget, Ekeberg og Munkerud skoler dekker alle utgifter. På Kastellet dekker 

foreldre transportutgiftene. På Tåsen skole oppfordres klassetrinnets foreldre til å sette inn 1 000 

kroner på skolens venneforening. Det blir oppgitt at 85 % av foreldrene bidrar og pengene blir gitt til 

skolen. På et klassetrinn med 56 elever på Tåsen skole gir det en gave på 45 000, forutsatt at 

foreldrebidragene er 1000 per barn. På et klassetrinn med 75 elever gir dette en gave på 60 000, med 

samme forutsetning. 

Som nevnt innledningsvis, ledelsen ved Karlsrud skole har understreket overfor FAU at skolen i 

utgangspunktet ikke skal ha utgifter knyttet til annet enn eget personell ved organisering av leirskole. 

Dersom man ønsker å opprettholde leirtilbudet man har i dag, forstås denne uttalelsen slik at 

foreldrebidraget må økes for å finansiere de udekkede kostnadene, dvs. kr. 89 776 ved trinn med to 

klasser og kr. 118 568 ved trinn med tre klasser, ref. tabellene ovenfor. Sett i lys av informasjon 

innhentet om praksis ved andre skoler vurderer FAU dette kravet som urimelig. 

Mellomlegget (forskjellen mellom udekkede kostnader og inntekter ved 17. mai) vil variere fra år til 

år avhengig av bl.a. vær og hvorvidt 17.-maitoget er i sentrum. Videre med introduksjon av trinn med 

tre klasser fra årskull 2006 vil kostnadene forbundet med leirskolen være høyere hvert tredje år.  

Allikevel, hvis man ser ut fra trenden de siste fem årene vil foreldrebidraget ved Karlsrud skole ligge 

godt over skolene i nærområdet. Kun bidrag gjennom det frivillige fondet satt opp av foreldre ved 

Tåsen skole kan sammenliknes, dersom 85 % av foreldrene bidrar med fulle kr 1 000 hver.  

Nedenfor skisseres ulike alternativer som kan fremmes overfor skolens ledelse. Kostnadsberegninger 

er basert på tall hentet fra skriv FAU har mottatt fra skolens ledelse og sammenlikning av fire og fem 

leirskoledager basert på en antakelse om at kostnadene for hver leirskoledag er like, være seg 

overnatting eller kostnader til leirskolelærere.  

 

 

  

                                                           
2 Henvendelsen til Lambertseter FAU har ikke blitt besvart. 



Alternativ 1 

Leirskoletilbudet opprettholdes som i dag og skolen dekker udekkede kostnader. 

Praksis ved Karlsrud skole skiller seg fra andre skoler i nærområdet. Det er kun Karlsrud og Kastellet 

skoler som får foreldrebidrag til leirskolen. På Kastellet bidrar foreldrene med ca. kr. 20 000 (til 

dekking av transport). Bidragene samlet inn av foreldrene ved Karlsrud skole de siste fem årene 

spenner seg fra kr. 53.000 – kr. 85.000, som er over dobbelt til over fire ganger så høyt. FAU ønsker å 

opprettholde foreldrebidrag til leirskolen, men vurderer krav om økning av bidraget eller reduksjon 

av tilbudet som urimelig sett i lys av praksis ved andre skoler. 

Forslag til vedtak: FAU skriver brev til skolen. Det vises til praksis ved andre skoler i nærområdet og 

at skolens krav vurderes som urimelig. FAU anmoder skolen om å fortsette å dekke mellomlegget 

mellom innsamlede midler knyttet til 17. mai og kostnaden ved leirskolen.  

Alternativ 2 

Leirskolen organiseres på Brennabu, men oppholdet reduseres til fire overnattinger. 

FAU skriver brev til skolen og anmoder skolen om å fortsette å bruke Brennabu, men å kutte ned 

leirskolen fra fire til tre overnattinger. Med denne innsparingen vil kostnadene reduseres med ca. kr. 

30 000 for et trinn med to klasser og ca. kr 40 000 for et trinn med tre klasser. Tabell med 

beregninger er vedlagt nedenfor. Skolen bes dekke mellomlegget mellom innsamlede midler knyttet 

til 17. mai og kostnaden ved leirskolen. 

Alternativ 3 

Det byttes leirskole i samme geografiske området og opprettholder antall dager 

Forslag til vedtak: En gjennomgang kostnadsnivå på leirskoler i samme geografiske område som 

Brennabu (tilgjengelig informasjon på internett) viser en vis variasjon i prisnivå. Man kan få noe 

innsparing ved å bytte til en billigere leirskole, men opprettholde samme antall dager. Man kan spare 

ca. 100 kroner per elev. For et trinn med to klasser kan det spares kr. 5.600 og for et trinn med tre 

klasser kr. 7.500. 

Forslag til vedtak: Skolen bes bytte til en rimeligere leirskole i samme geografiske området og dekke 

mellomlegget mellom innsamlede midler knyttet til 17. mai og kostnaden ved leirskolen. 

Alternativ 5 

Redusere kostnader maksimalt 

Bytte til billigere leirskole (f.eks. Mesnali), redusere til 4 dager og inngå 10 års avtale (-10%). 

Kostnadene knyttet til trinn med to klasser er beregnet til kr. 165 000. Når bidrag fra staten er 

trukket fra sitter man igjen med et udekket beløp på ca. kr. 45 000. Kostnadene knyttet til tre trinn er 

beregnet til kr. 219 985. Når statens bidrag er trukket fra er det et udekket beløp på ca. kr. 60 000. Se 

tabell nedenfor. Normalt vil inntjeningen ved 17. dekke både trinn med to og tre klassetrinn. Skolen 

bes dekke eventuelt mellomlegg mellom innsamlede midler knyttet til 17. mai og kostnaden ved 

leirskolen. 

 

Ytterligere tiltak 

1. Det opprettes et frivillig fond hvor foreldre bes bidra finansielt til leirskolen 

Tåsen skole har god erfaring med å be om frivillige bidrag til et fond. Basert på klassetrinnets 

inntekter fra 17. mai-arrangementet i 5. klasse ber FAU om frivillige bidrag fra klassetrinnet 

for å dekke mellomlegget.  



Forslag til vedtak: Leirskolefond for frivillige bidrag opprettes 

2. Økt inntjening for trinn med tre klassetrinn 

De årene 5. trinn har tre klasser har vist seg mest utfordrende når det gjelder kostnader og 

inndekningsgrad. Det er skolens ledelse som bestemmer når skolen deltar i tog i sentrum. 

Det er ønskelig fra skolens side at FAU bidrar med større foreldrebidrag til leirskolen. For å 

sikre størst mulig inntjening de årene skolen har trinn med tre klasser, bør 17. maitog 

arrangeres på Lambertseter. 

Forslag til vedtak: Skolen bes gå over til 17. maitog i sentrum hvert tredje år. De årene 5. 

trinn har tre klasser organiseres 17. maitoget gå på Lambertseter. Dette gjelder først i 2017, 

da innføring av tre trinn startet med årskull 2006. 

Denne gjennomgangen har videre vist at endringen av økonomivedtaket har i praksis hatt liten effekt 

fordi inntektene ved 17. mai har ikke oversteget det udekkede beløpet. 

Oversikt beregning 

Kostnader, refusjon og udekkede kostnader 5 og 4 leirskoledager3 – trinn med to klasser 

 Kostnader Refusjon fra staten Udekkede kostnader 

 5 dager 4 dager 5 dager 4 dager 5 dager 4 dager 

Leirkostnad 140 000 112 000 84 888 84 888   

Busstransport 20 000 20 000 0 0   

Lærer leirskole 59 400 47 520 45 624 36 498   

Totalt 219 400 179 520 129 624 120 498 89 776 59 022 

 

Kostnader, refusjon og udekkede kostnader 5 og 4 leirskoledager – trinn med tre klasser 

 Kostnader Refusjon fra staten Udekkede kostnader 

 5 dager 4 dager 5 dager 4 dager 5 dager 4 dager 

Leirkostnad 187 500 150 000 112 500 112 500   

Busstransport 25 00 25 000 0 0   

Lærer leirskole 79 200 63 360 60 832 48 664   

Totalt 291 700 238 360 173 332 161 164 118 568 76 836 

 

Kostnader knyttet til 4-dagers leirskole ved f.eks. Mesnali 

 Kostnader Refusjon fra staten Udekkede kostnader 

 2 klasser 3 klasser 2 klasser 3 klasser 2 klasser 3 klasser 

Leirkostnad4 98 280 131 625 84 888 112 500   

Busstransport 20 000 25 000 0 0   

Lærer leirskole 47 250 63 360 36 498 48 664   

Totalt 165 530 219 985 120 498 161 164 45 032 58 821 

 

                                                           
3 Pris for 4 dager (kr. 2 000) er kalkulert ut fra pris for 5 dager på Brennabu (kr. 2 500) og sammenliknet med 
pris for 4 dager på Mesnali (kr. 1 950 kroner dagen). 
4 kr. 1950-10% 


