
Tips for å arrangere hytteturer for skoleklasser på Bøler 
Overnattingstur er et veldig godt tiltak for å skape et godt klassemiljø. Overnattingsturer er noe mange 

klasser gjennomfører, og FAU har her samlet noen tips til foreldre som ønsker å arrangere 

overnattingstur på Bøler skole.  

Planlegging av tur - avklar tidlig med skolen og foreldre 

Overnattingstur er foreldrenes ansvar, men må skje i dialog med skolen og klasseforstander. Klassene 

bør tidlig ta opp om man skal arrangere klassetur (gjerne på foreldremøte på høsten) og avklare med 

skolen/læreren når dette helst bør skje og hvordan. Læreren bestemmer selv om han/hun skal delta 

(etter arbeidstid) og læreren har ikke ansvar for gjennomføringen. Han/hun er med som «gjest». 

Klassetur er foreldrenes ansvar!  

Hvis klasseturen skal foregå i skoletiden er det en forutsetning at alle barna i klassen deltar, på lik 

linje med annen undervisning. Barna må ikke delta på ettermiddagen/overnatte, men det er ønskelig at 

alle oppfordres til å delta, og at det tilrettelegges for at alle kan delta.  

Informasjon om turen bør gå ut til foreldre tidlig, og følges opp ved behov. Foreldre bør være på 

tilbudssiden når det gjelder å låne bort utstyr (for eksempel sovepose, tursekk, liggeunderlag, 

svømmevest etc). Utstyr kan også lånes av BUA Østensjø (https://www.bua.io/buaoestensjoe/).  

Anpass turopplegg og innhold etter barnas alder. Mange av de mindre barna har mer enn nok med å 

være på tur alene og håndtere seg selv og utstyr. Det er fint å la barna delta i planleggingen og ta 

ansvar for gjennomføringen (f.eks. ved å bidra til matlaging, rydding, underholdning). Faglig opplegg 

koordineres med lærer.   

Hvor skal turen gå?  

I vårt område er det en rekke hytter/overnattingssteder som kan være velegnet (dvs. at de har mange 

sengeplasser/madrasser, og mulighet for å lage mat til mange).  

Det er smart å bestille plass i god tid hvis man ønsker å reise på klassetur i mai/juni, og at man tidlig 

tenker på hvordan man skal finansiere turen (hyttene koster vanligvis mellom 1000 til 3000 per døgn 

for en skoleklasse) 

Her er noen forslag til hytter/overnattingssted som kan egne seg i vårt nærområde 

- Østmarkkapellet (gåavstand fra Bøler) http://ostmarkskapellet.no/om-ostmarkskapellet/ 

- Bamsebo (Røde Kors) (gåavstand fra Bøler) http://www.orkh.no/ 

- Blåhaug (speiderhytte, Oslo speiderkrets) (ved Sandbakken) 
http://www.oslospeiderne.no/?q=node/65 

- Bysetra (speiderhytte og gapahuk, Bøler speidergruppe) (ved Vangen) 
http://www.bspg.no/bysetra.php 

I Oslo-området kan man også sjekke ut 

- Kystledhyttene (rundt Oslofjorden) – f.eks Ommen (på Nesodden) 
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden 

- DNT-hytter (for eksempel Bøvelstad, Nydalshytta, Langøyene) 
https://www.dntoslo.no/markahyttene/ 

- I Oslomarkene finnes det en lang rekke hytter eid av foreninger og lag som kan leies (se her 

for en oversikt http://www.skiforeningen.no/marka/stuer/  eller her: 

https://www.aktivioslo.no/hytter-i-oslomarka/ 
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Telttur?  

I Bølerområdet er det også flere gapahuker, lavvoer og teltplasser som kan brukes til overnatting – 

men husk at barna da må ha utstyr som er velegnet til å sove utendørs (dvs. varm sovepose og 

isolerende liggeunderlag). Husk også bålforbud mellom 15. april og 15. september, bortsett fra ved 

godkjente bålplasser. Telting ved disse (for eksempel ved Bråten) er ofte ikke lov.   

Foreldrene bør dele på oppgaver på turen   

Klassetur er foreldrenes ansvar, og klassen må velge ut en gruppe foreldre som planlegger turen. I 

noen klasser inngår dette som en del av «sesonggruppene», i andre melder foreldre seg selv til 

tjeneste.  

På turen bør det være med nok voksne (gjerne 4 voksne pluss evt. lærer på en klasse), men ikke for 

mange. Hyttene har begrenset plass, så det er ikke plass til at alle foreldrene er med. Det er fint om 

både mammaer og pappaer er med, og at de foreldrene som er med tar et tydelig ansvar for alle barna 

– ikke kun sitt barn.    

Til noen av hyttene er det nødvending med biltransport, andre kan nås med kollektivtransport. 

Foreldre som ikke skal være med på tur bør bidra til innkjøp av mat og transport. De av foreldrene 

som er med på turen må ofte ta seg fri fra jobb, så det er fint om andre foreldre hjelper til med 

praktiske oppgaver/planlegging/transport.  

Ofte er det mest hensiktsmessig at man kjøper inn og lager mat i fellesskap (middag og frokost). Noen 

av hyttene nevnt over har strøm og skikkelig kjøkken, andre har ikke (men gjerne en grill el.). Studer 

hytteinformasjonen nøye før meny planlegges.  

Finansiere klassetur 

Klasseturer koster penger. Man kan ikke pålegge egenbetaling fra foreldrene, men man kan oppfordre 

til frivillige bidrag til klassekassen eller ha utlodning på foreldremøter el for å dekke kostnader til tur. 

Med transport, mat og leie av hytte blir prisen per barn fort 200 kroner eller mer.  

Forslag til pakkeliste til hyttetur (til en klasse på småskoletrinnet) 

• Matpakke 

• Drikke 

• Sitteunderlag 

• Sovepose (og evt. liggeunderlag)  

• Pysjamas  

• Tannbørste 

• Tøfler/innesko 

• Kosebamse 

• Varm genser og regntøy (hvis dette ikke er med i dagstursekken) 

• Ekstra sokker, undertøy, bukse og genser  

• Lommelykt/hodelykt 

• Svømmevest (hvis man skal være i nærheten av vann) 

• Solide tursko (som tåler litt vann/fukt) eller støvler  

• Solkrem, caps eller solbriller  

 
 


