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Princip 
Ekskursioner og lejrskole/hyttetur                                             
                                                                                           
 (gælder ikke SFO)  

Formålet med disse ture kan være socialt og fagligt. Det gives mulighed for, at give eleverne  
oplevelser og erfaringer som de ikke vil kunne få i dagligdagen på skolen.  
Der skal være overordnet faglig sammenhæng mellem undervisning og tur.  
 
Ekskursioner:  
Ekskursioner er en integreret del af undervisningen, og der er derfor mødepligt.  
Skolen dækker alle nødvendige udgifter, rejse, entreer, lærerudgifter.  
Forældrene kan stå for forplejning f.eks. med en madpakke. Der kan ikke opkræves penge til 
forplejning.  
 
En Ekskursion pr. år uden overnatning og indenfor nærområdet – såfremt der er økonomi til dette. 
 
Hyttetur:  
Hytteture er principielt en lejrskole, derfor gælder de samme vilkår for forældrebetaling.  
Det tilstræbes at alle klasser kommer på en hyttetur med 1 overnatning i løbet af bh.kl. til  
6.kl.  
Hytteturen afholdes på 4. årgang indenfor nærområdet.  
Hvis skolen skønner, at en hyttetur er nødvendig i forbindelse med klassens sociale samspil, kan en  
tur gives som ekstratur.  
 
Lejrskole:  
Lejrskoler er en integreret del af undervisningen, og der er mødepligt.  
Skolen dækker alle nødvendige udgifter, ophold, rejse, entreer, lærerudgifter. Der kan opkræves  
betaling for kost, maksimalt 100 kr.  
 
Der afholdes normalt en lejrskole i skoleforløbet. Lejrskolen afholdes på 6. årgang.  
Økonomi og tidspunkt meddeles så tidligt som muligt til forældrene. 
Elever der ikke deltager i lejrskoler og hytteture følger normalt undervisningen i en anden klasse. 
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Til ovenstående ture kan der suppleres med frivilligt indsamlede midler(klassekassen). Midlerne  
kan efter aftale benyttes til at afholde udgifter, der ligger uden for turens undervisningsmæssige  
formål. Alle elever skal her tilgodeses, også selv om elevens forældre ikke har bidraget økonomisk.  
 
Skolebestyrelsen anbefaler at lommepenge ikke overstiger kostbeløbet for turen. 
Mindre kan også belsuttes. 
  
(Nærområdet er defineret som værende området som dækkes af Moviakortet, og med rejsetid 
inden for undervisningstiden). 
 
 
 


