
Principnummer: 3B 
 
Navn på princip: Princip for afvikling lejrskoleophold, skolerejser og overnatningsture for 
Alrum 4 
 
Ønsket tilstand: 
Principielt ønskes det for alrum 4, at alle aktiviteter tilpasses det enkelte barn under 
hensyntagen til den størst mulige fællesnævner for den udvalgte gruppe af elever. 
 
Formålet med lejrskolen handler om at skabe en god fællesskabsfølelse med sammenhold 
og fælles oplevelser for alle deltagende elever. 
 
Formålet med heldagsture kan være både oplevelse, fællesskabsfølelse, nærhed, 
praksisnære oplevelser, sammenhold o.lign. 
 
Retningslinier under princip: 
 
Klasserne i alrum 4 er opdelt i en indskolingsklasse, en mellemtrinsklasse og en 
udskolingsklasse. Børnene i klasserne kan både være opdelt efter alder og funktionsniveau. 
Det betyder eksempelvis, at man godt kan være elev svarende til 3. klasse og gå i 
mellemtrinsklassen, ligesom man kan være elev svarende til 6. klasse og gå i 
udskolingsklassen. Endelig kan man være elev svarende til 8.klasse og fortsat være i en 
mellemtrinsklasse. Slutteligt kan der arbejdes med grupper på tværs af klasserne 
sammensat efter funktionsniveau, køn, læringsudbytte, alder o.lign. 
 
Lejrskolen:  
 
Der vil ikke være lejrskole i indskolingsklassen.  
 
Lejrskolen er ikke oplevelsesorienteret forstået på den måde, at det handler om at se og 
opleve en masse, men derimod vægtes, at indholdet i lejrskolen bærer præg af nærhed og 
praksisnære oplevelser. Lejrskolen skal altid tilpasses den aktuelle gruppe og den enkelte 
elev således form, længde og indhold, så det er tilpasset det enkelte barn. 
 
Lejrskolerne vil forekomme hvert andet år, så det sikres, at alle børn i udgangspunktet 
kommer afsted minimum én gang i mellemtrinsklassen og én gang i udskolingsklassen. 
Ydermere vil lejrskolerne have et omfang af 2 overnatninger pr. lejrskole. Der er 
forældrebetaling ift. til lejrskole jf. gældende regler på området.  
 
Hvis/når der er børn, som vurderes til ikke at have udbytte af lejrskolen, kan lærer/forældre 
tage kontakt til hjemmet/skolen med henblik på en drøftelse af situationen. Deltagende 
forældre præsenterer en gyldig børneattest. 
  
Heldagsture:  
Der kan gennem året på alle klassetrin arrangeres heldagsture – også på tværs af klasserne 
– der kan understøtte det pædagogiske personales arbejde med konkrete læringsudbytter. 



I alle tilfælde af deltagende forældre skal disse præsentere en gyldig børneattest. 
 
Procedure / revision: 
 
Princippet evalueres ved forlangende af henholdsvis forældre, skolens pædagogiske 
personale eller skolens ledelse og som minimum ved skifte af repræsentant i 
skolebestyrelsen for alrum 4. 
 
Princippet er vedtaget ...dato…. og revideret 15. januar 2017 i forbindelse med 
gennemarbejdelse af principperne generelt. 


