Principper for lejrskoler / hytteture, skolerejser og ekskursioner
--------------------------------------------------------------------------------------------------Skolebestyrelsen opfordrer til, at ekskursioner, lejrskoler og skolerejser prioriteres i
det omfang, økonomien tillader det.
Det tilstræbes i alle tilfælde, at det er lærere fra klassens lærerteam, der deltager.
Vedr. finansiering af lejrskoler og skolerejser - se Princip for klassekasser.
Ønsker en klasse i forbindelse med en lejrskole, en ekskursion eller en skolerejse at
bruge skoletid til at tjene penge, skal dette godkendes af skolelederen.
Lejrskoler:
Der er mulighed for følgende lejrture:
6. klasse - Bornholm eller andet (5 dage - max. 1500 kr. inkl. moms pr. elev).
7. klasse - en overnatning på Låenhus eller andet (ryste-sammen-tur – der cykles).
8. klasse - lejrtur i 3 dage (750 kr. inkl. moms pr. elev ).
Deltagerne i skolens lejrskoler har en egenbetaling til mad på:
Indskolingen + 4. og 5. klasse: 50 kr. pr døgn pr. person.
6. klasse + udskolingen: 75 kr. pr døgn pr. person.
Egenbetaling/kostpenge 50/75 kr. pr. døgn pr. person afregnes med kontoret inden
afrejsen!
Skolens leder kan, hvis denne skønner, at der er særlige omstændigheder, der taler
herfor, og hvis der er lærerønske herom, give mulighed for, at der også afholdes
lejrskoler på andre end de 3 nævnte årgange. I sådanne tilfælde kan skolen give et
tilskud til leje af Låenhus eller lign.(egenbetaling til mad på 50/75 kr. pr. døgn pr.
person).
Udover forplejning vil der ikke påhvile forældrene nogen pligt til at bidrage økonomisk
i forbindelse med deres børns deltagelse i lejrskole.
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 kommunen eller skolen til eksempelvis befordring og entreer.
Se endvidere Princip for klassekasser.
I forbindelse med lejrskole og skolerejser drøfter klassens forældre et fælles niveau
for lommepenge.
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Éndagsekskursioner:
Skolens midler til endagsekskursioner er opdelt i tre puljer, som fordeles mellem
klasserne inden det nye skoleår af de tre afdelinger: Indskolingen, mellemtrin og
udskolingen. Der er ikke forældrebetaling.
Skolerejser:
Skolerejser er et skolebaseret supplement/alternativ til den almindelige undervisning.
Det indebærer, at formålet med rejsen skal ligge inden for folkeskolelovens formål og
rammer uden at være en integreret del af den klasse- eller holdbaserede
undervisning. Elevernes deltagelse må ikke være en nødvendig forudsætning for at
kunne følge klassens eller holdets undervisning, og de elever, der ikke deltager, vil
derfor ikke miste noget i undervisningsmæssig henseende. Hvis der er objektive
resultater af en skolerejse som f.eks. fotos, souvenirs eller andet, der kan inddrages i
undervisningen, er der naturligvis intet til hinder herfor, når blot det kan ske under
skyldig hensyntagen til de eventuelle elever, der ikke har været med på rejsen.
Alle elever deltager som udgangspunkt i skolerejsen.
Alle elever, som rejsen retter sig imod, har ret til at deltage, uanset om eleven eller
dennes forældre har medvirket til at dække de udgifter, der ikke dækkes af
kommunale midler.
Skolerejser er ikke begrænset til at være et tilbud for skolens ældste klassetrin, men
kan efter lokale ønsker og behov finde sted på alle klassetrin.
I forbindelse med skolerejsen kan der opkræves kostpenge jf. afsnittet om lejrskoler.
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