
Princip nummer: 3A 
 
Navn på princip: Princip for afvikling lejrskoleophold, skolerejser og overnatningsture på 
almenområdet 
 
Ønsket tilstand: 
 
Lejrskoler og ekskursioner skal medvirke til, at skolen åbner sig ud mod det 
omgivende samfund og inddrager det i et positivt og engageret samarbejde omkring 
den enkelte elevs læring. De skal være et supplement til den daglige undervisning 
på skolen og  dermed styrke kvaliteten af denne. 

Lejrskoler og ekskursioner betragtes som forlagt obligatorisk undervisning, hvor der 
især lægges vægt på det oplevelsesmæssige, det virkelighedsnære og det konkrete, 
samt indgå som en del af den understøttende undervisning. 

Endvidere er det et mål, at lejrskoler og ekskursioner skal medvirke til at styrke det 
sociale samspil i de enkelte klasser. 
 
Retningslinjer under princip 
 
Generelle bestemmelser 
 
 
Der gøres en indsats for at alle elever kan deltage i lejrskoler og ekskursioner; men 
der er helt ekstraordinære tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre. Disse tilfælde 
beror altid på en vurdering af faglige, pædagogiske og sociale forhold. 

Som hovedregel skal udgifterne kunne dækkes af det beløb, som forvaltningen/ 
skolen melder ud til den pågældende lejrskole/ekskursion. Elevbetaling - bortset fra 
klassekasse - begrænses mest muligt og må ikke overstige et beløb svarende til 
kostbeløbet. 

På lejrskoler og ekskursioner med overnatning tilstræbes det, at klassen/årgangen 
ledsages af både kvindeligt og mandligt personale. Det implicerede personale skal 
som udgangspunkt være tilknyttet den pågældende klasse/årgang. Antal deltagende 
medarbejdere aftales i det enkelte tilfælde med skolens ledelse.Deltagende forældre 
afleverer en børneattest forud for deltagelse. 

Planen for lejrskolen/ekskursionen forelægges forældrene i god tid før turens 
afvikling. Dog forelægges planen skolens ledelse til endelig godkendelse inden 
forældrene orienteres. 

Lejrskoler med overnatning på 6. og 8. årgang 



Der arrangeres lejrskole med overnatning for elever på 6. og 8. årgang. 

Lejrskolen skal have et fagligt og et socialt indhold, der relaterer til den daglige 
undervisning. 

På 6. årgang er lejrskolens varigheden højst 3 skoledage (2 overnatninger) og 
placeres som udgangspunkt i lokalområdet. 

På 8. årgang er lejrskolens varighed højst 5 skoledage (4 overnatninger). Rejsemålet 
er som udgangspunkt Danmark; men kan også være i udlandet med behørig 
hensyntagen til økonomi og rejsetid. 

Lejrskolen finansieres ved: 

● Tilskud udmeldt fra skoleforvaltningen/skolen 
● Elevbetaling til dækning af udgifter til forplejning. P.t. 100 kr. pr dag. 
● Elevernes/forældrenes fælles tjente penge (klassekasse) – som dog ikke må 

anvendes til betaling af rejse og ophold. 

Rammerne for turen, herunder destination, er til enhver tid årgangsteamets afgørelse.  
 
Procedure / revision 
 
Princippet evalueres næste gang i starten af den kommende skolebestyrelsesperiode.  


