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Principper for lejrskoler, skolerejser og ekskursioner 

 
Det er af stor betydning, at en årgangs elever som et led i undervisningen får nogle gode oplevelser 
uden for skolens fysiske rammer. Derfor er det vigtigt, at der afvikles lejrskoler og ekskursioner. 
Definition og formål: 

• Lejrskole er et led i årgangens undervisning, henlagt til en lokalitet uden for skolen over flere 
dage, med det formål at give bredere rammer for undervisningen, end det der er mulighed for på 
skolen. 

• Ekskursioner er normalt et led i undervisningen på årgangen, som kan strække sig over en 
lektion til hele dagen. Ekskursioner er uden overnatning.  

• Skolerejser, som er en mindre integreret del af skolens undervisning og af mere frivillig 
karakter, anvendes kun i særlige tilfælde (som nævnt nedenfor). 

Tidspunkt og årgang: 

• Der afholdes en lejrskole i 8. eller 9. årgang af en varighed på maksimalt 5 døgn (4 
overnatninger). Tidspunktet for lejrskolen aftales i årgangsteamet og godkendes af 
skoleledelsen. 

• Skolerejser anvendes kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående godkendelse i 
skolebestyrelsen. 

• Ekskursioner kan anvendes af årgangsteamet på alle trin. 
Placering:  
Lejrskolen på 8. og 9.årgang kan placeres i såvel Danmark som i udlandet. Lejrskolens placering 
aftales i årgangsteamet og godkendes af skoleledelsen. 
Økonomi: 
Udgifterne til lejrskole og ekskursioner dækkes af skolen, med et beløb som fastsættes af 
skolebestyrelsen. Ved lejrskole opkræves der et beløb til elevens forplejning. Beløbet fastsættes af 
skolebestyrelsen. 
Lærerne laver budget og regnskab i samarbejde med kontoret. 
En del af midlerne til lejrskoler og ekskursioner kan evt. fremskaffes ved frivillige og indsamlede 
bidrag jf. skolens principper herfor, ”Principper for sponsorering, reklamer, indsamlinger m.v.” 
Den enkelte elevs ret til at deltage kan ikke betinges af, at eleven foretager indbetalinger til turene. 
 
 
Vedtaget i bestyrelsen d. 23/5 2013 

 

 

 

 

 


