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Refusjon for lærerlønn på Kragerø maritime leirskole
Kragerø maritime leirskole er en del av grunnskoletilbudet i Kragerø, som en gjesteelevsordning
for byer og innlandskommuner. Statens dekningsgrad har ikke fulgt lærerlønnsutviklingen, og
etter budsjettvedtak i Kragerø kommunestyre er det bestemt at det skal kreves refusjon for reelle
utgifter til leirskolelærerlønn for de lærerne Kragerø kommune har ansettelsesansvaret for,
justert årlig. Lærerne på Kragerø maritime leirskole har høy formell kompetanse og lang erfaring
i skoleverket. Kragerø kommune har også ansvar for læremidler og pedagogisk ledelse ved
leirskolen.
Teksten under er hentet fra Norsk Leirskole Forening sin forklaring på endringene som nå skjer
med tilskuddet kommunene får til leirskoleopplæring av sine elever:

«Leirskoleopplæring 2020
Tilskuddet til opplæringen på leirskole er på statsbudsjettet for 2020 innlemmet i
kommunenes rammeoverføring. Beløpet for kommende år er på kr 56,1 mill, og
tilskuddet er således i sin helhet videreført selv om øremerkingen over post 66 er tatt
bort.»
Norsk Leirskole Forening har forslag til ny beregningsmåte for hvordan prisen for
leirskoleundervisningen nå skal regnes ut:
«FORSLAG TIL NY BEREGNINGSMÅTE:
Vertskommunen beregner lokal «stykkpriskostnad» pr. elev ved å dividere kommunens
årlige undervisningskostnad på leirskolen med årlig elevantall.
Denne «stykkprisen» multipliseres så med respektive brukerkommuners elevantall for å
fastsette vertskommunens refusjonskrav.»
Se også skrivet fra Utdanningsdirektoratet om «Tilskudd til leirskoleopplæring».
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-leirskoleopplaring/

Etter at oppholdet har funnet sted, sender Kragerø maritime leirskole refusjonskrav til elevenes
hjemkommune. Refusjonskravet viser skolens navn, klassetrinn, antall elever, ukenummer og
skoleår for oppholdet og vil da sammen med skolens elevlister dokumentere leirskoleoppholdet.
Kragerø maritime leirskole har i 2021 en stykkpris på kr 1450,- per elev.
Refusjonsgaranti for vår leirskole bes returnert leirskolen i undertegnet stand. Refusjonsgarantien
er nødvendig for at bestillingen skal være gyldig. I tillegg til refusjon for leirskoleundervisningen
betales oppholdsutgifter for elevene.
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