
Frydenhøjskolens principper for ekskursioner, lejrskoler og klasserejser  

Principperne er gældende for rejser på skoledage og dage i forlængelse heraf. 

Godkendelse af ekskursioner, lejrskoler og klasserejser foretages af ledelsen – herunder rejsemål, 

økonomi, varighed, lærerdeltagelse m.m. 

Ekskursioner Principper 

● Endagsekskursioner skal have et fagligt, pædagogisk eller socialt formål.  

● Endagsekskursioner er gratis for eleverne. Betaling kan kun finde sted på elev/forældreinitiativ. 

● Endagsekskursioner kan afholdes på alle klassetrin og i alle fag. Hensigter 

● At der deltager to lærere pr. klasse pr. ekskursion, såfremt læreren finder det nødvendigt. 

● At endagsekskursionerne fordeles jævnt på alle skolens klasser. 

● Endagsekskursioner der udelukkende har et socialt formål, kan normalt ikke opnå tilskud 

Klasserejse almenskolen Principper 

● På fjerde klassetrin afholdes med forældrekredsens tilsagn en klasserejse af fire dages varighed. 

● Klasserejsen foretages til en af de kommunale kolonier. 

● Der kan evt. foretages en ekstra klasserejse ved fx klassesammenlægninger. 

● En klasserejse må normalt ikke overstige syv overnatninger.  

● Klasserejsen skal have et fagligt, pædagogisk og socialt formål. 

● Der deltager normalt to lærere på en klasserejse – efter ledelsens vurdering kan der afsættes 

yderligere personale til deltagelse i rejse 

● Forældrebetalingen udgør den af kommunen fastsatte kostpris – pt. kr. 85 i døgnet. Hensigter 

● Det tilstræbes at skolen planlægger rejseaktiviteter for et helt skoleår. 

● Det tilstræbes at afsætte midler fra ekskursionskontoen til klasserejser. Lejrskoler Principper 

● Lejrskolen afholdes på 8. eller 9.klassetrin.  

● I første semester af 7.klasse skal klasselærerne på de enkelte klasser sørge for en afklaring med 

klassens forældre om der er opbakning til en tur til udlandet i 9.klasse med forældrebetaling.  

● I fald der ikke er forældreopbakning til en tur til udlandet, afholdes lejrskolen på en af 

kommunens kolonier og er gratis for eleverne at deltage i.  

● I fald turen til udlandet besluttes starter opsparingen senest i andet semester på 7.klassetrin. 

● Lærerdeltagelsen er i begge tilfælde som i forbindelse med klasserejser. 

Klasserejse K-klasserne Lejrskoler og ekskursioner for K-klasserne skal medvirke til, at K-

klasserne åbner sig ud mod det omgivende samfund og inddrager det i et positivt og engageret 

samarbejde. Lejrskoler og ekskursioner giver eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles 

oplevelser, som de ikke får i en normal undervisning, gennem et socialt og fagligt indhold. 

Lejrskole er et supplement til den daglige undervisning i K-klassen, og skal være med til at styrke 



kvaliteten af denne. Lejrskoler (og ekskursioner) betragtes derfor som udgangspunkt som 

obligatorisk undervisning, hvor der især lægges vægt på de virkelighedsnære oplevelser. 

Endvidere kan de medvirke til at styrke det sociale samspil i en klasse. Lejrskoler kan afvikles 

under mange forskellige former (sommerhuse, hytteture, skoleovernatning, kommunens ferielejre, 

udenlandsture osv) På 8-10 kl. kan der forekomme en udenlandstur. Lejrskoler/klasserejser: 

Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage med mindst en overnatning. Lejrskoler har til 

formål at give eleverne lejlighed til at gøre erfaringer, som ikke altid kan gøres i skolen med hensyn 

til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning. For de elever, som af 

forskellige årsager ikke kan deltage i lejrskole, forsøges i samarbejde med forældre, at skolen 

tilrettelægger anden undervisning. Elever, som går i K-klassen forventes om det er muligt, at 

deltage i lejrskole/klasserejse: ● 1 gang i Grundskolen (0-5. kl) ● 1 gang i Overbygning (6-10 kl), 

hvor der, hvis der er økonomiske muligheder til rådighed, er mulighed for en udenlandstur. Der kan 

der tilrettelægges ekstra Lejrskoler, hvis det for børnegruppen (eller en del af den) skønnes vil 

være en god ide. Dette skal altid foregå i tæt samarbejde med ledelsen og forældre og altid følges 

med skriftlig ansøgning med begrundelse for valget. Betaling Ekskursioner Kommunalbestyrelsen 

kan kræve, at forældrene sørger for elevernes forplejning under ekskursionen. Forældrene må selv 

bestemme, om de vil give deres barn madpakke med. Skolen kan derfor kun kræve betaling af 

forældrene, hvis der er indgået aftale med forældrene herom. Lejrskoler og skolerejser 

Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevernes 

forplejning under lejrskoler og skolerejser. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået 

normalt sparet hjemmeforbrug. Et beløb i 2010 på cirka 70 kroner per dag synes ikke at være 

urimeligt. Forældrene må ikke afkræves et højere beløb til forplejningen end det, som udgiften 

hertil reelt udgør. Forskudsvis opkrævning inden rejsen må derfor ske på grundlag af et forsigtigt 

skøn Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 9. marts 2016 


