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Princip om lejrskoler og ekskursioner på
Melby skole

Formål
Formålet for princip for lejrskoler og ekskursioner på Melby skole er:
1. At tydeliggøre rammerne og mulighederne for lejrskoler og ekskursioner
2. At sikre at alle elever har mulighed for at få deres undervisning på et andet sted end skolen.
Eleverne får mulighed for at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og
fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning. På lejrskoler har man mulighed for at
omsætte skolens målsætning og det inkluderende læringsmiljø i praksis, men under helt andre
rammer end den kendte hverdag fra skolen.

Grundlag
Grundlaget for princippet er bl.a. Undervisningsministeriets vejledning nr. 12 af 23. februar 1999.
Vejledningen fra ministeriet indeholder følgende definitioner:
Ekskursion: Foregår når en klasse er på ture en enkelt dag, oftest indenfor almindelig skoletid.
Lejrskole: Foregår når en klasse har undervisning over flere dage og undervisningen er henlagt til lokaliteter
uden for skolen.
Skolerejser: Er et skolebaseret supplement/alternativ til den daglige undervisning og formålet er i højere
grad at skabe et supplement af samværs- og oplevelsesmæssig karakter.

Indhold
Ekskursioner:
Alle klasse/årgange tager som en del af den daglige undervisning på ekskursioner. Ledelse og medarbejdere
vurderer, hvor mange voksne, der deltager i en ekskursion. Den enkelte elevs forældre sørger for elevens
forplejning under ekskursioner. De enkelte klassers/årganges muligheder for at komme på ekskursioner
skal så vidt muligt være nogenlunde ens.

Lejrskoler:
På Melby Skole har alle klasser mulighed for at komme på to lejrskoleophold i løbet af et skoleforløb.
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4. - 6. klassetrin: 1 tur med 2 overnatninger indenfor landets grænser. Placeret på 6.klassetrin
7. - 9. klassetrin: 1 tur med 4 overnatninger. Placeret på 8.klassetrin
Lejrskolen bevilges af skoleledelsen. Rejsemål, tidspunkt, varighed og budget forelægges ledelsen.
Lejrskolens indhold og rammer udarbejdes i et samarbejde mellem elever og medarbejdere.
Skolen afholder udgifterne, herunder alle udgifter til lærernes ophold og rejse - dog afholdes
elevforplejning af forældrene med max. kr. 75,- pr. dag.
Skolebestyrelsen ser velvilligt på, hvis et medarbejderteam ønsker at omorganisere skoletiden således, at
der på andre årgange bliver mulighed for en eller flere overnatninger.
I forbindelse med en klassesammenlægning tilstræbes det, at der skal være mulighed for en mindre
lejrskole (hyttetur/overnatningstur eller lignende) for at styrke det sociale miljø i klassen.

Ordensregler på ture med overnatning:
Reglerne fastsættes dels ud fra skolens ordensregler og af klassens lærere efter samråd med elever og
forældre. Hvis der er afvigelser fra det normale, eller hvis det skønnes nødvendigt for at opretholde "ro og
orden", meddeles forældrene reglerne skriftligt i god tid, inden turen finder sted.
Det er dog sådan, at eleverne - ligesom i skoletiden - ikke må nyde rusmidler. Overtrædelser af de fastsatte
regler kan medføre hjemsendelse af elever på forældrenes regning.
Forud for lejrskolen aftales reglerne for hjemsendelse.

