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AVDELING FOR OPPVEKST OG KULTUR 

Bodø naturskole 
 

 

                             Bodø, 10.1.2023 
Til 
Rektor (hjemmeskolen)  

Lærer  

 

 

INFO OM TILSYNSANSVAR VED SJUNKHATTEN LEIRSKOLE 
Elevenes hjemmeskole har fullt tilsynsanvar for elevene hele tiden mens de er på norsk leirskole. Hjemmeskolen har også det 

juridiske ansvaret, på samme måte som under alle øvrige aktiviteter elevene er med på i skolehverdagen. Bakgrunnen er at 

elevene hele tiden er hjemmeskolens elever. Dette er organisert slik: 

 

• I leirskolens undervisningstid: 

o Hjemmeskolens ansatte har hovedansvar for elevene, mens leirskolelærerne har pedagogisk ansvar. 

Maksimalt antall elever pr klasse er 30. Større grupper må deles, og følges av egen lærer. 

 

• I elevenes fritid, utenfor leirskolens undervisningstid (morgen og ettermiddag/kveld): 
o Hjemmeskolens ansatte (medfølgende lærer) har tilsynsansvaret. Fritidslederen legger til rette for 

fritidsaktiviteter. 

 

• Nattearbeid: 

o Hjemmeskolens ledelse har fullt ansvar for at det føres tilsyn med elevene om natta. Elevenes medfølgende 

lærer eller annen person tilsatt av hjemmeskolen har hovedansvaret om natta. Klasser med flere enn 15 

elever, blir gjerne fordelt på to hytter, og må derfor ha med to ansatte/ansvarlige for tilsyn på hyttene om 

natta.  

 

Av hensyn til elevenes sikkerhet må hjemmeskolens ledelse forsikre seg om at alle voksne, som er tilstede 

under leirskoleopphold og/eller som skal føre tilsyn med elevene, har forevist godkjent politiattest, jfr 

Opplæringsloven.  

 

For skoler fra Bodø kommune kan kun skolens egne ansatte være til stede under leirskoleopphold, og 

overnatte på elevenes hytter (unntatt i særlige tilfeller der forelder må følge eget barn), i henhold til 

retningslinjer fra OK-avdelinga. 
 

Hjemmeskolens ledelse må påse at alle som skal ha tilsynsansvar, har gjennomgått «Info om tilsynsansvar» 

«Ordensregler» og «Branninstruks» 

 

Tilsyn med elevene, særlig utenfor leirskolens undervisningstid, omfatter følgende: 

• Påse at ingen elever forlater skolens område uten først å ha innhentet tillatelse (altså uten å melde ifra til den 

voksne som har ansvaret). 

• Ivareta sikkerheten til den enkelte elev, ved bl a å hindre mobbing og plaging, jfr § 9a i Opplæringsloven. 

• Full håndtering av elever ved skade. Hjemmeskolens rutiner gjelder, og dette kan omfatte å yte førstehjelp, 

kontakte hjemmeskolens ledelse, ringe etter lege/ambulanse, kontakte elevens hjem osv. 

• Ved brann: Følge den godkjente og vedtatte branninstruksen ved leirskolen (vedlagt). 

• Holde nødvendig ro og orden, også under måltidene og på fritida, i henhold til ordensreglene for leirskolen. 

 
 

         Markus Bjerkenes 

                        - leder- 

 


