Arresø skole
Princip for ekskursioner, lejrskoler/koloni
Vedtaget i skolebestyrelsen den 4/2 - 2014
Baggrund
Skolebestyrelsen betragter det som en væsentlig del af elevernes skolegang, at de får
oplevelser uden for skolen i form af ekskursioner, lejrskoler eller kolonier.
Formålet er at eleverne arbejder på tværs af fagene, får erfaringer med emner og
fagområder, som ikke nødvendigvis kan ske i skolen, og samtidig bidrage til den enkelte elevs
personlige udvikling og klassens socialisering.
Lejrskoler skal tilrettelægges, så der er et klart fagligt indhold og en målsætning, så det
sikres, at eleverne får en lærerig oplevelse samtidig med, at det sociale sammenhold i klassen
styrkes.
Hvert år i januar udarbejdes et budget for det kommende år med beløb afsat til lejrskoler for
0. – 9. årgang inklusive. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med midler skal lejrskole på 8.
årgang prioriteres.
Ekskursion
Udflugt, der kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen, uden overnatning.
Ekskursioner er en del af undervisningen på alle klassetrin.
Lejrskoler
Lejrskoler indgår i et undervisningsforløb på skolen og er obligatorisk for eleverne.
Placering af lejrskoler/koloni:
Indskolingen: 1-2 overnatninger –sker i tæt samarbejde SFO/undervisning.
5. klasse: 2-3 overnatninger.
8. klasse: 4-5 overnatninger
10. klasse: årgangs- og linieture efter særskilt budget
Derudover mulighed for klasseture 1-2 overnatninger i forbindelse med
klassesammenlægninger, overgang fra mellemtrin til udskoling. Skolens ledelse beslutter
omfang og økonomi i samarbejd med årgangs-/klasseteam.
Der deltager som hovedregel 2 lærere pr. klasse.
Lejrskolen er gratis for skolens elever. Dog kan der opkræves et beløb på 75 kr. pr.
påbegyndt døgn svarende til det sparede hjemmeforbrug.
Ingen elever kan forhindres i at deltage af økonomiske årsager.
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Forældrene inddrages så vidt muligt i lejrskolens planlægning og informeres om lejrskolens
indhold og budget forud for lejrskolens afholdelse.
Enhver lejrskole skal forelægges skoleledelsen, inden der gives meddelelser til hjemmene eller
træffes bindende aftaler med lejrskole, hytte mm.
Økonomi
En klasses forældre kan vælge at oprette en klassekasse, hvor forældrene anonymt kan
indbetale et mindre beløb til at forsøde klassens hverdag med, samt give ekstra oplevelser på
lejrskoler og ekskursioner.
Klassekassen administreres af en forældrerepræsentant.
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