Principper for Lejrskoler/skolerejser
Ved et lejrskoleophold forstås: undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen
med det formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med
hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.
Da lejrskoler efter deres formål og indhold er et integreret led i den samlede løbende undervisning i en
bestemt klasse eller på et bestemt hold, er der mødepligt for eleverne.
Skolerejse: I modsætning til lejrskoler er det væsentlige formål med en skolerejse ikke undervisning i et
emne eller lignende som led i den daglige undervisning. Formålet er i højere grad at skabe et supplement af
mere samværs- og oplevelsesmæssig karakter til den daglige undervisning.
Skolerejser er derfor et skolebaseret supplement/alternativ til den almindelige undervisning.
I løbet af elevens skolegang omfatter lejrskoleophold
0.-6.klasse mindst 5 - højst 7 dage
7.-9 klasse mindst 6 - højst 8 dage
10. klasse
- højst 4 dage
Lejrskoleophold planlægges fortrinsvis på skoledage.
Lejrskoleophold fra 0.-6 klasse foregår i Danmark/Norden
Lejrskoleophold/skolerejser fra 7.-9 klasse kan foregå i Europa og indgå som kulturmøde mellem elever fra
andre lande.
Lejrskoleophold/skolerejser drøftes altid med klassens forældre.
Skolens ledelse godkender rammerne for lejrskolen (formål /indhold/økonomi)
Skolebestyrelsen fastsætter hvert år, i forbindelse med årets budget, et beløb svarende til, hvad den enkelte
elev kan forbruge fra børnehaveklasse til 9.klasse samt 10.klasse
1. forløb fra 0.-6. klasse 37,5% af beløbet
2. forløb fra 7.-9.klasse 62,5% af beløbet
3. 10. klasse
25 % af beløbet afsat til 0.-9.klasse
Lejrskoler må planlægges og tilrettelægges således, at budgettet holdes indenfor de økonomiske rammer,
som er fastlagt af skolebestyrelsen.
Ved enighed blandt klassens lærere, forældre og elever kan budgettet suppleres med midler som er
tilvejebragt ved en fælles indsats af klassen. Det er her afgørende at hverken elever, forældre eller lærere
udsættes for et urimeligt pres.
Skolen betaler alle udgifter, der er forbundet med lærernes deltagelse.
I forbindelse med lejrskoler/skolerejser skal udgiften til elevernes forplejning opkræves hos de enkelte
forældre. Skolebestyrelsen fastsætter hvert år beløbet under hensyn til anslået hjemmeforbrug.
Der må ikke opkræves et beløb til kosten fra forældrene, der er højere end det faktiske forbrug.
Elever kan aldrig udelukkes på grund af at forældrene ikke på forhånd har betalt til forplejning
Der aflægges særskilt regnskab til forældrene for:
Udgiften til elevernes forplejning
Eventuelle midler som er tilvejebragt af klassens forældre og elever
Skole ledelsen kan efter ansøgning dispensere fra disse regler.
Der henvises i øvrigt til: Vej. Nr. 12 af 23/02/1999. Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen
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