
 

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for grunnskolene i Ringebu kommune knyttet til 
Opplæringslovens § 9-6 om reklame i skolen og Opplæringslovens § 2-15 om 
elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring  
  
Reklame i skolen 
1. Elevene skal ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor 

grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier. Dette forbudet gjelder på skolens område, i 
lærebøker og andre læremidler som blir benyttet i opplæringen. 

 
2. Reklame/invitasjoner til aktiviteter som er gratis kan deles ut til enkeltbarn, forutsatt at det er 

kopiert opp.  
 

3. Reklame/invitasjoner til aktiviteter som koster penger kan henges opp på oppslagstavler på skolen 
og deles ikke ut. 

 
4. Forbudet mot reklame i skolen er ikke til hinder for bruk av aviser og internett i skolen, og ikke til 

hinder for å arbeide med fenomenet reklame som del av undervisningen. 
 

5. Skoler kan dele ut klasselister ved forespørsel jfr datatilsynets vurdering om at klasselister er 
offentlige. Listene skal ikke inneholde personnummer. 

 
6. I arbeidet med å hindre uønsket reklame i skolen, skal rektorene og skolenes ansatte for øvrig bruke 

Utdanningsdirektoratets Veileder om reklame i skolen. 
 
 
Gratisprinsippet: 
1. Grunnskolen i Ringebu skal være gratis for alle elevene. Skolene kan ikke kreve at elevene eller 

foreldrene dekker utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, ekskursjoner, 
leirskoleopphold, turer og liknende som er en del av skolenes pedagogiske og sosiale aktiviteter. 

 
2. I praktiseringen av gratisprinsippet må skolene legge Rundskriv F-14/03 fra 

Kunnskapsdepartementet til grunn for sine vurderinger. 
 

3. Skolene, trinnene eller klassene kan ta i mot gaver og dugnadsinnsats fra foreldre, firma, 
venneforeninger og andre. Gaver som skolene, trinnene eller klassene mottar, skal komme alle 
elevene på skolen, på trinnet eller i klassen til gode. 

 
4. Skolene eller skolenes organer må på ingen måte legge press på elever eller foreldre til å gi gaver 

eller bidra med ulike former for dugnad. 
 
5. Foreldrene kan gjennom klassekontakter eller foreldrerådets arbeidsvalg (FAU) samle inn penger til 

klassekasser, trinnkasser eller skolekasser. Pengene som samles inn, skal komme alle elever på 
skolen, på trinnet eller i klassen til gode. Pengene kan samles inn gjennom gaver, dugnadsarbeid, 
kakelotteri, salg på arrangementer osv. 

 
6. Ved all innsamling til skolen, trinnet eller klassen må prinsippet om givernes anonymitet sikres så 

langt som mulig.  
 



7. Skolekasser, trinnkasser og klassekasser som opprettes, disponeres av foreldrene. Foreldrene må 
sørge for at det legges fram regnskap for bruken av midlene på måter som foreldrene kan akseptere 

 
 
Rektor skal sørge for at foreldrene og foreldrenes tillitsvalgte minst en gang i året blir gjort kjent 
med gjeldende kommunale retningslinjer knyttet til reklame i skolen og elevenes rett til gratis 
grunnskoleopplæring. 
 
Retningslinjene er godkjent av Levekårsutvalget 14.04.2015  
 

 
 


