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Principper for ekskursioner, lejrskoler og skolerejser
Ekskursioner, lejrskoler og skolerejser skal give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles
oplevelser, som de ikke får i en normal undervisning i skolen med hensyn til emner og fagområder,
der har tilknytning til den daglige undervisning, gennem et socialt og et fagligt indhold.

Retningslinjer for ekskursioner, lejrskoler og skolerejser

Ekskursioner

Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion til
hele dagen. Ekskursioner er en del af undervisningen, hvor forberedelsen og opfølgningen foregår i
undervisningen og eleverne har mødepligt.

Økonomi

Skolen dækker alle udgifterne til elevernes transport, ophold, entréudgifter og lignende. Forældrene
sørger  for madpakke og drikkevarer til  barnet, som på en almindelig skoledag.

Lejrskoler

Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage med mindst én overnatning henlagt til en
lokalitet uden for skolen. Der er mødepligt for eleverne. For elever, der ikke deltager i lejrskolen fordi
det ikke er muligt for dem, tilrettelægger skolen anden undervisning.

Lejrskoler kan afvikles under mange forskellige former (sommerhuse, hytteture, friluftsture, skolens
lejrskoler, vandrehjem osv.).

På 5. klassetrin tager klasserne på lejrskole med tre overnatninger.

På 7. klassetrin tager klasserne på lejrskole med en overnatning.

Der deltager normalt 2 lærere pr. klasse, hvis kun én klasse er af sted. I tilfælde af at flere klasser er af
sted vurderes det fra gang til gang.

Lejrskoler planlægges i et samarbejde mellem forældre, elever og lærere. Det dog er lærerne, der
træffer den endelig beslutning.

Der indhentes tilladelse fra forældrene, når eleverne skal cykle eller transporteres i private biler.

Økonomi

Skolen dækker alle udgifterne til elevernes transport, ophold, entréudgifter og lignende. Der
opkræves 75 kr. pr. dag til forplejning.

Hvis forældrene ønsker at samle penge ind til aktiviteter der ligger  udenfor lejrskolens
undervisningsmæssige formål, og dermed kan betegnes  som elevens fritid, må dette beløb maksimalt
udgør 250 kr pr elev, og skal aftales på på forældremøde i samråd med personalet.
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Skolerejser/ Studierejser

Skolerejser indebærer mindst én og max 5 overnatninger.

Skolerejser er ikke et led i den daglige undervisning, men er et supplement til den almindelige
undervisning. Deltagelse i skolerejsen er ikke en nødvendig forudsætning for, at kunne deltage i den
almindelige undervisning, det er således frivilligt for alle elever om de ønsker at deltage.

Skolerejser indgår i skoleforløbet i 8. eller 9. klasse og har afsæt i linjen for almen.



Formålet med turen skal ligge indenfor folkeskolelovens formål og rammer uden at være en
integreret del af klasseundervisningen.

Skolerejser planlægges i et samarbejde mellem forældre, elever og lærere. Det er lærerne, der træffer
den endelige beslutning.

Der indhentes tilladelse fra forældrene, når eleverne skal cykle eller transporteres i private biler.

Økonomi

Jvn lovens §50 stk 7 skal skolen afholde alle udgifterne til lærernes deltagelse.

Skolen betaler 250 kr. pr. elev/ pr dag maksimalt 1250 pr elev ved 5 dage.. Hvis forældre og elever
beslutter at rejse penge til rejsen, så må dette indskud ikke overstige 4.000 kr. pr. elev, således at den
samlede pris for en studierejse maksimalt svarer til 5.250 kr. pr. elev.

Der  henvises iøvrigt til principper for kontaktforældre vedr den forældre rettet økonomi i
forbindelse med skolerejser, samt den generelle drøftelse af retningslinjer for planlægningen.

Links

Lovgrundlag:

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/1999/12

Princip for kontaktforældre ( indsættes)
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https://www.retsinformation.dk/eli/mt/1999/12

