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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.  
 
Der tilstræbes en ekskursion pr. år pr. klasseuden overnatning og indenfor nærområdet – såfremt 
der er økonomi til dette. 
Dette vurderes af ledelsen. 
 
Hyttetur:  
Hytteture er principielt en lejrskole, derfor gælder de samme vilkår for forældrebetaling.  
Hytteturen tilstræbes afholdt på 4. årgang i 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 120 kr. pr døgn pr. barn. (2022)  
 
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/indtjente 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.  
  
(Nærområdet er defineret som værende området som dækkes af Moviakortet, og med rejsetid 
indenfor undervisningstiden)  
 
Bilag: 
I vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen står der: "Det følger af 
lovens § 50, stk. 8, 2. pkt., at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de enkelte forældre skal 
afholde udgiften til elevens forplejning. Beføjelsen til at træffe beslutning herom kan overlades til 
skolebestyrelsen, jf. § 40, stk. 4. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået sparet 
hjemmeforbrug, der i 1998 ligger på mellem 30 og 50 kr. pr. dag. Beløbet er fastsat ud fra 
Forbrugerstyrelsens oplysninger om et rimeligt forbrug." 
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