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Princip for fællesarrangementer for eleverne i
skoletiden, ekskursioner, lejrskoleophold og udsendelse i praktik m.v.
Formål
Princippet har som formål at sætte rammerne for forskellige aktiviteter, der ligger uden for den almindelige undervisning.

Fællesarrangementer i skoletiden
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 til alle klassetrin.
Klassearrangement for 6. årgang

•
•
•

•

Klassearrangementet skal tilstræbe at styrke trivslen i klassen.
En eller flere lærere og alle elever deltager i arrangementet, da det er et væsentligt led i styrkelsen af det sociale sammenhold.
Til klassearrangementet afsættes der ressourcer til maks. 2 lærere pr. klasse samt kr. 100 pr.
elev til én overnatning. Såfremt den enkelte klasse måtte have behov for yderligere midler, er
det op til klassen (forældre og elever) selv at tilvejebringe disse, f.eks. via klassekassen eller
lign.
For klassearrangementer gælder det, at der kan kræves forældrebetaling jf. Folkeskolelovens
§ 50, stk. 7. Skolen opkræver beløbet til forplejning via lærerne.

Ekskursioner
Ekskursioner skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og samfundet.
Skolens ansvar
• Skolen tilstræber, at ekskursioner indgår som en naturlig del af skoleårets planlægning.
• Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid –
både i forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål.
Forældrenes ansvar
• Forældre kan, i samarbejde med elever, indsamle midler til ekskursioner, der går ud over,
hvad der normalt kan finansieres af skolens budget.
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Lejrskoleophold
Lejrskoler er et supplement til den almindelige undervisning, som primært vægter årgangens samvær og fælles oplevelser i udlandet.
Skolens ansvar
• Skolen tilstræber, at alle klasser er på lejrskole mindst én gang i løbet af skoletiden. Dette vil
som udgangspunkt foregå på 9. årgang.
• Lejrskoler planlægges i fællesskab mellem elever, forældre og personale.
• Det er frivilligt for elever at deltage. Elever, som fravælger lejrskolen, tilbydes alternativ undervisning.
Forældrenes ansvar
• Forældrene bør sikre, at deres børn er tilstrækkeligt forsikret i forbindelse med lejrskoleophold.
• Forældrene samarbejder med eleverne og evt. skolen om at rejse midler udover skolens finansiering, f.eks. via donationer, indkomstgenererende aktiviteter og lign.
Lejrskole for 9. årgang

•
•

•
•

•

•
•

Lejrskolen skal tilstræbe at give eleverne og lærerne fælles faglige og sociale oplevelser i andre sammenhænge og omgivelser, end dem der er gældende for den daglige undervisning.
Lejrskolen er som udgangspunkt en fælles tur for hele 9. årgang til udlandet. Såfremt en eller
flere klasser på årgangen ønsker at rejse uden de øvrige klasser, skal der indhentes dispensation fra skolebestyrelsen.
Til lejrskolen afsættes der maks. 2 lærere pr. klasse samt kr. 1.000 pr. elev til 4 dage (3
overnatninger).
For lejrskolen gælder det, at der kan kræves forældrebetaling jvf. Folkeskolelovens § 50, stk.
7. Skolen opkræver beløbet til forplejning via lærerne. Forældre, som har svært ved at betale
udgifterne, kan ansøge skolen om tilskud. Dette gøres ved henvendelse til den pædagogiske
leder i udskolingen.
De ovennævnte midler, skolen afsætter, bør ses som en "minimumsudgift" til de pågældende
arrangementer, og det kan således være en fordel, at forældre og elever bidrager til finansieringen. Det overordnede udgiftsniveau aftales mellem de ansvarlige lærere og forældrene.
Det er desuden muligt at søge om ressourcer i form af EU-midler, fonde eller andet. Det skal
dog gøres under hensyn til skolens principper for sponsorering.
Forældrene har, via forældrerådene, ansvaret for at administrere eventuelle ekstra midler.
Alle indsamlede og donerede midler indgår i den pågældende lejrskoles budget og kommer
således alle deltagende elever til gode. Skolen anmoder, efter behov, de ansvarlige forældre
om udbetaling af midlerne. Elever, som forlader skolen, inden lejrskolen afvikles, kan ikke
gøre krav på de indsamlede midler eller donationer.
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Praktik, introkurser og brobygning
Praktik, introkurser og brobygning skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til en ungdomsuddannelse. Dette sker i et samarbejde mellem skolen og skolens UU-vejleder.
Skolens ansvar
• Skolen giver mulighed for, at elever i 7.-9. klasse kan deltage i ulønnet praktik i virksomheder og institutioner for en kortere periode.
• Skolens skal sikre, at elever i 8. klasse tilbydes introkurser, og at eleverne tilmeldes og deltager ved disse. Forberedelse og efterbehandling af introkurserne må ikke indgå i kursernes
samlede varighed på fem skoledage.
• Skolen skal sikre, at elever i 9. klasse, som er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse og
elever, som er uddannelsesparate, men har behov for afklaring, tilbydes brobygning af enten
to eller tre dages varighed.
• Skolen skal sikre, at forberedelse og efterbehandling af både introkurser og brobygningsforløb sker i klassen i samarbejde mellem lærere og UU-vejleder.
Forældrenes ansvar
• Forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik, introkurser og brobygning.
• Forældrene har selv ansvaret for at finde praktiksteder til deres børn.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 12.06.2018.
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