
 
 

Principper for overnatninger, lejrskoler, ekskursioner og skolerejser  
  

Formålet med ekskursioner, lejrskoler og skolerejser er at understøtte elevernes sociale, 

personlige og faglige læring gennem oplevelser og erfaringer nationalt og globalt.  

Ekskursioner, lejrture og skolerejser understøtter Løsning Skoles værdigrundlag, RET, 

herunder især det forpligtende fællesskab, hvor alle børn og voksne både deltager aktivt 

i, og bidrager aktivt til, fællesskabet. 

Ekskursioner   

Ekskursioner er en del af undervisningen på alle klassetrin, hvor det understøtter arbejdet 

med åben skole. 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 eleverne har mødepligt. Forældrene sørger for madpakke og 

drikkevarer til barnet, som på en almindelig skoledag.  

Alt afhængig af afstand, kan der planlægges transport til fods, på cykel, med offentlig 

transport, eller teamet kan i samråd med forældrene få hjælp til transport i biler. Der 

indhentes tilladelse, hvis skolen organiserer samkørsel i forældres biler.   

Den enkelte årgang har et mindre beløb til rådighed, som kan bruges til bl.a. at finansiere 

ekskursioner. I skoleåret 2019/20 er der afsat 

0. – 3. årgang: 50 kr. pr. elev 

4. – 6. årgang: 80 kr. pr. elev,  

7. – 9. årgang: 80 kr. pr. elev 

For ungeklassen og specialafdelingens vedkommende er beløbet i skoleåret 2019/20 500 

kr. pr. elev, der dækker ekskursioner og indkøb af diverse materialer til undervisningsbrug. 

Det er teamet, der råder over årgangens konto. 

Herudover kan klasseforældrerådet vælge at oprette en klassekasse, der kan anvendes til 

sociale arrangementer, samt evt. til at ”forsøde” ekskursioner med en is eller andet. 

Klassekassen administreres af forældrene. 

SFO 

Der er én årlig overnatning på skolen, som afholdes i uge 27.  

Overnatningen er et tilbud til alle børn i SFO og klub. Tilbuddet gælder dog ikke 

brobygningsbørnene. 

Overnatningen inkluderer en heldagsudflugt, som alle børn tilmeldt SFO og klub har 

mulighed for at deltage i. Dvs. også brobygningsbørn, der ikke deltager i overnatningen. 

Brobygningsbørnene afleveres og hentes indenfor SFO’ens normale åbningstid de 

pågældende dage. 



 
Forberedelsen til forplejning er en pædagogisk aktivitet, der finder sted sammen med 

børnene i dagene op til overnatningen. 

Overnatningen afsluttes den følgende eftermiddag med forældrekaffe for alle børn og 

forældre. 

 

Lejrskoler   

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.  

På 5. klassetrin tager klasserne på lejrskole med to overnatninger.   

På 7. klassetrin tager klasserne på lejrskole med to overnatninger.  

Specialafdelingens 1’er klasser tager afsted hvert andet år med én overnatning, eller 

alternativt en heldagsekskursion. 

Specialafdelingens 2’er og 3’er klasser tager afsted hvert andet år med to overnatninger. 

1’er og 3’ er klasser er afsted i lige år. 2’er klasser er afsted i ulige år. 

Lejrskoler afvikles under mange forskellige former (hytteture, friluftsture, lejrskoler, 

vandrehjem osv.).  Det er det enkelte team, der beslutter, hvor lejrturen går hen. 

Til forplejning opkræves kostpenge svarende til Husholdningsrådets beregning af kostpris 

(pt. 90 kr. pr. dag). Udgifter til ophold og transport dækkes af skolen. Der deltager normalt 

1 - 2 voksne pr. klasse. Lønudgiften betales af skolen alene.  

For elever i almenafdelingen budgetterer skolen med 160 kr. pr. elev pr. overnatning til 

turen, der dækker udgiften til transport, overnatning og evt. entreer. Der kan suppleres 

med midler fra klassekontoen.  

For elever i specialafdelingen budgetterer skolen med 250 kr. pr. elev pr. overnatning til 

turen, der dækker udgiften til transport, overnatning og evt. entreer. Der kan suppleres 

med midler fra klassekontoen.  

Årgangens lærere kan i samarbejde med eleverne vælge at gennemføre aktiviteter til det 

formål, at tjene penge til turen, så det samlede budget for turen forøges. Skolen vil tage 

initiativ til aktiviteter, hvis det vurderes, at læring kan forenes med at tjene penge til rejsen. 

Forældre/elever kan efter eget ønske fremskaffe midler til yderligere oplevelser, som 

ligger ud over turens egentlige undervisningsmæssige indhold.   

Skolerejser   

Skolerejser er et supplement til den almindelig undervisning, og formålet med turen ligger 

inden for folkeskolelovens rammer. Deltagelse i skolerejsen er ikke en nødvendig 



 
forudsætning for, at kunne deltage i den almindelige undervisning. Skolerejser indgår i 

skoleforløbet i starten af 9. klasse og har et fagligt fokus på sprog- og kulturfagene. Som 

et vigtigt element indgår kontakt med unge i udlandet.  

På 9. årgang tager klasserne på skolerejse til Berlin med tre - fire overnatninger. 

Skolen budgetterer med 160 kr. pr. elev pr. overnatning til turen, der dækker udgiften til 

transport, overnatning og evt. entreer. 

Der opkræves en egenbetaling på 1500 kr. pr. elev til medfinansiering af transport, ophold, 

entreer og kost. Der deltager normalt 1 - 2 voksne pr. klasse. Lønudgiften og 

omkostningerne til lærerne betales af skolen alene.  

Årgangens lærere kan i samarbejde med eleverne vælge at gennemføre aktiviteter til det 

formål, at tjene penge til turen, så det samlede budget for turen forøges. Skolen vil tage 

initiativ til aktiviteter, hvis det vurderes, at læring kan forenes med at tjene penge til rejsen. 

Forældre kan vælge arrangere aktiviteter/ indsamling af penge til skolerejsen, for at 

nedsætte egenbetalingen. Det er forældrene, der står for de praktiske gøremål i den 

forbindelse. Skolen kan være behjælpelig med at formidle kontakter til 

indtjeningsprojekter. Det er op til det enkelte forældreråd at afgøre, om sponsorater 

modtages. Fra skolens side betragtes sponsorater som velkomne, hvis de kommer alle 

elever til gavn, og ikke begrænser den pædagogisk, faglige tilrettelæggelse af rejsen. De 

midler, eleverne rejser gennem aktiviteter, sponsorater mm. modregnes i egenbetalingen.  

Der opfordres til, at der fra forældres side støttes op om aktiviteter, der kan nedbringe 

egenbetalingen til skolerejsen. 

I tilfælde af, at nogle forældre pludselig og uventet ikke har mulighed for at bidrage 

økonomisk til en planlagt skolerejse, kan skolen komme i den situation, at den skal betale 

disse udgifter, hvis skolerejsen skal gennemføres.   

Skolens ledelse kan aflyse en skolerejse, hvis udgifterne uforudset bliver for store eller for 

uoverskuelige.  
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