
Princip for arrangementer, ekskursioner, lejrskoleophold og skolerejser for eleverne 

Arrangementer 

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte 
elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen. 
 
Skolens ansvar 
Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab. 
Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter og forestillinger til alle klassetrin. 

Ekskursioner, lejrskoler og skolerejser 

Ekskursioner og lejrskoler skal bidrage til skoledagens variation, understøtte levernes faglige, 
personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og 
samfundet. 
 

Ekskursioner  
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. 

Der kan opkræves op til kr. 75 pr. dag til forplejning. 
Alternativt sørger forældrene for madpakke og drikkevarer til barnet, som på en almindelig skoledag.  
Formålet med lejrskoler, ekskursioner og skolerejser er at give eleverne mulighed for personlige 
erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke får i en normal undervisning, gennem et socialt og et 
fagligt indhold. 

 
Lejrskole  
Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage med mindst én overnatning henlagt til en 
lokalitet uden for skolen. Lejrskoler har til formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre 
erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til 
den daglige undervisning. 
 
Der er mødepligt for eleverne. For elever, der ikke deltager i lejrskolen, fordi det ikke er muligt for 
dem, tilrettelægger skolen anden undervisning. 
Til forplejning opkræves op til 75 kr. pr. dag. Øvrige udgifter dækkes af skolen. 
 
Skolens ansvar 
Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid – både i 
forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål. 
Skolen tilstræber at afholde udgifterne til i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler. Der opkræves 
75 kr. pr. døgn pr. elev. til kost. 
Skolen tilstræber, at klassens primære personale deltager i lejrskolerne. 
 
Forældrenes ansvar 
Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan 
indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget. 
 
Skolerejser 
Skolerejser er et skolebaseret supplement til den almindelige undervisning, der primært har sigte på 
klassens fælles faglige oplevelser. 
 
Skolens ansvar 
Skolen tilstræber, at alle klasser tilbydes at komme på skolerejse mindst en gang i løbet af 7.-9. 
klasse. 



Skolen bør sikre, at elever er forsvarligt forsikringsmæssigt dækket under skolerejser. 
Det er frivilligt for eleverne at deltage i skolerejser, og til de elever, der fravælger skolerejsen, tilbyder 
skolen alternativ undervisning. 
Skolen afholder udgifterne til personalets deltagelse i en skolerejse. 
 
Forældrenes ansvar 
Elever og forældre samarbejder om at rejse midler, der kan dække udgifterne til en skolerejse, som 
maksimalt kan udgøre 2.000 kr. pr. elev. 
I tilfælde af, at en elevs familie ikke er i stand til at dække de økonomiske omkostninger ved 
skolerejsen, er der mulighed for at søge skolen om et bidrag. Dette kan man gøre ved at henvende 
sig til klasselæreren eller skolens ledelse. 
 
Skolens ledelse kan dog aflyse en skolerejse, hvis udgifterne uforudset overstiger budgettet. 


