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Dato for
vedtagelse:
Princip vedrørende:

Lejrskole, ekskursioner og skolerejser

Formål:

Formålet med lejrskoler, ekskursioner og skolerejser er gennem et
socialt og et fagligt indhold at give eleverne mulighed for personlige
erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke får i en normal
undervisning.
En lejrskole har en væsentlig funktion i forhold til:
 Klassens sociale liv
 At bidrage til at udvide elevernes historiske, kulturelle og
mellemfolkelige bevidsthed
 At bidrage til elevernes kendskab til andre dele af Danmark og
få indsigt i andre miljøer end de kendte
 At bidrage til – uden for skolens og hjemmets ramme – at flytte
personlige, sociale eller fysiske grænser

Generelt

Lejrskoler afvikles under mange forskellige former (sommerhuse,
hytteture, friluftsture, kommunens lejrskoler, vandrehjem osv.).
På 8. eller 9. klassetrin kan der gennemføres skolerejser.
Skolerejser kan, som en vigtig del af indholdet, indbefatte kontakt
med unge i andre lande. Skolerejser kan kun finde sted efter særlig
tilladelse fra skolens ledelse.









Lejrskoler er en del af undervisningen.
Lejrskoler og skolerejser planlægges i et samarbejde mellem
forældre, elever og lærere.
Lærerteamet træffer den endelige beslutning, hvor lejrskolen
eller skolerejsen skal gå til.
Der indhentes tilladelse fra forældrene, når eleverne skal cykle
eller transporteres i private biler.
Lejrskolerne i indskolingen og på mellemtrinnet foregår i
Danmark.
o Skoleledelsen kan dispensere for dette i specielle
tilfælde.
Skolerejser i udskolingsafdelingen kan foregå til lande i Europa.
o Skoleledelsen kan dispensere for dette i specielle
tilfælde.

Placering

I fase I afholdes en lejrskole – 2 dage med en overnatning i
lokalområdet eller en dagsekskursion
I fase II afholdes en lejrskole – 5 dage med 4 overnatninger i
Danmark.
I fase III afholdes en skolerejse i Danmark eller et land i Europa

Økonomi

Ekskursion
Ekskursioner er en del af undervisningen på alle klassetrin.
Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan
strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen. Ekskursioner er en
integreret del af undervisningen, hvor forberedelsen og opfølgningen
foregår i undervisningen og eleverne har mødepligt. Udgifterne i
forbindelse med ekskursionen afholdes af skolen.
Der kan opkræves kr. 75 pr. dag til forplejning.
Lejrskole
Lejrskoleophold er en integreret del af den almindelige undervisning,
hvorfor deltagelse i et lejrskoleophold er gratis for eleverne (rejse,
ophold, undervisningsmidler og entreer i forbindelse med lejrskolens
undervisningsdel).
Lejrskoler og ekskursioner skal, fordi de er en del af undervisningen,
afholdes inden for det beløb, som skolen afsætter til formålet.
Skolens afsatte beløb skal dække alle udgifter, der er nødvendige for
lejrskolens gennemførelse.
Der må opkræves kr. 75,- pr. dag til forplejning.
Der er imidlertid intet til hinder for, at forældrene gennem fælles
opsparing eller på anden måde i fællesskab kan have tilvejebragt
midler, der kan dække udgifter, der ikke dækkes af skolen. Der
tænkes på tilfælde, hvor man samler ind eller afholder aktiviteter,
hvorved man tjener penge, der kan give eleverne mulighed for
yderligere oplevelser på turen, f.eks. i den periode, der må betegnes
som elevernes fritid. Som eksempel kan nævnes en biograf- eller
teatertur, der ligger uden for lejrskolens undervisningsmæssige
formål.
I så tilfælde kan der ud over udgifter til billetter til eleverne måske
også blive tale om en ekstra befordringsudgift, der for elevernes
vedkommende i begge tilfælde må dækkes af private midler, hvis
skolen ikke betaler.
Skolerejser
Skolerejser er et supplement til den almindelig undervisning, og
formålet med turen skal ligge indenfor folkeskolelovens rammer.
Deltagelse i skolerejsen er ikke en nødvendig forudsætning for, at

kunne deltage i den almindelige undervisning.
Max egenbetaling til en skolerejse må være kr. 3.000 kr. pr. elev.
Oprettelse af klassekasser og øvrig indsamling af penge til
skolerejser er forældrenes ansvar, og det er forældrene der står for
de praktiske gøremål i den forbindelse.
I tilfælde af at nogle af forældrene pludselig og uventet ikke ønsker
at bidrage økonomisk til en planlagt skolerejse, kan skolen komme i
den situation, at den skal betale disse udgifter, hvis skolerejsen skal
gennemføres. Skolens ledelse kan dog aflyse en skolerejse, hvis
udgifterne uforudset bliver for store eller for uoverskuelige.
Skolen betaler alle udgifter i forbindelse med lærernes deltagelse.
Regnskab

Som en forudsætning for godkendelsen af et
lejrskoleophold/skolerejen udarbejder de(n) arrangerende lærer(e)
en beskrivelse af lejrskolens/skolerejsens indhold, placering (tid,
sted) samt et budget for lejrskoleopholdet.
Efter lejrskoleopholdet afgiver de deltagende lærere et regnskab for
arrangementet. Regnskabet skal revideres og godkendes af skolens
administration. Bilag m.m. skal afleveres til kontoret.
Der kræves
kvitteringer
I tilfælde af
seddel med

dokumentation for alle afholdte udgifter i form af
(boner).
at der ikke kan skaffes kvitteringer (boner), kan en
underskrift af minimum 2 lærere erstatte kvitteringerne.

Hvis en klassens forældre aftaler at der skal/kan ske løbende
opsparing til en lejrskole/skolerejse, er det klasseforældrerådet der
opretter en bankkonto og har ansvaret. Før lejrskolens /
skolerejsens afholdes overføres opsparingen til skolens
lejrskolekonto og alle større regninger betales af skolens
administration.
Forældreindbetaling i forbindelse med lejrskole og skolerejser sker til
skolens lejrskolekonto og alle større regninger betales af skolens
administration.
Ordensregler

På skolerejser og lejrskoler repræsenterer deltagerne Sindal
Skolecenter. Derfor forventes der en generel god opførsel af alle.
Skolens ordensregler gælder også på lejrskoler og skolerejser. Ud
over disse regler kan der være opsat særlige regler under hensyn til
rejsens karakter. Disse regler meldes tydeligt ud til elever og
forældre.
Enhver form for besiddelse og indtag af alkoholiske drikke og andre

rusmidler er strengt forbudt.
Gentagen eller grov overtrædelse af de gældende ordensregler eller
udmeldte normer for god opførsel kan medføre hjemsendelse. En
eventuel hjemsendelse sker på forældrenes regning.
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