
Principper for fællesarrangementer i skoletiden, lejrskoleophold og 
ekskursioner. 

 

Principperne er baseret på Undervisningsministeriets Vejledning nr. 12 af 23. februar 1999. 

”undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolens grund med det formål at 
give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen eller skolens 
lokalområde med hensyn til emner eller fagområder, der har tilknytning til den daglige 
undervisning” 

Lejrskole:  

Undervisningsaktivitet, der strækker sig over flere dage. Min 3 dage og max. 5 dage. Det er som 
udgangspunkt obligatorisk at deltage i denne aktivitet som i alle andre undervisningsaktiviteter. 

Lejrskoleophold er på 6.årgang og 9.årgang. 

For elever, der af helt særlige grunde ikke kan deltage i lejrskolen, arrangerer skolen anden 
undervisning. 

Skolen afholder alle udgifter, der er forbundet med lejrskolen. Det indebærer udgifter til transport, 
ophold, alm. entréudgifter til kulturelle seværdigheder og lærernes deltagelse. Skolen opkræver et 
beløb til kost efter gældende regler pr. døgn (Folkeskoleloven § 50, stk. 8)  

Skolens udgift pr. elev er som udgangspunkt transport samt ophold svarende til 
vandrehjem/hyttetur. 

På lejrskoler deltager to medarbejdere pr. klasse. Hvis to eller flere klasser tager af sted sammen 
deltager som udgangspunkt tre medarbejdere pr. to klasser.  

Der er ingen geografisk grænse for, hvortil lejrskolen kan gå, så længe der tages det fornødne 
hensyn til klassetrin og elevernes alder. Rejsetiden bør altid stå i et rimeligt forhold til lejrskolens 
varighed. 

På 6.årgang er eleverne i de forskellige afdelinger, OUafd, LKafd og NNafd, på lejrskole sammen. 

Ekskursioner:  

Er en undervisningsaktivitet af kort varighed. Det er som udgangspunkt obligatorisk at deltage i 
denne aktivitet som i alle andre undervisningsaktiviteter.  

Skolen afholder alle udgifter, som er nødvendige for aktivitetens gennemførelse.  

Den enkelte elevs forældre selv sørger for elevens forplejning. 

På ekskursioner deltager mindst to voksne.  

Skolen betaler altid den fulde udgift i forbindelse med medarbejderes deltagelse.  

Der skal indhentes kørselstilladelse fra forældre ved skolestart. 

Gældende for alle aktiviteter gælder, at der kræves dokumentation i form af kvitteringer for 
afholdte udgifter.  

Klasseteamet bestemmer destination og tidspunkt for ekskursioner. 
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