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HØJMESKOLEN      

Højmevænget 3, 5250 Odense SV. Telf.: 63 75 34 00, E-mail: hoejmeskolen.buf@odense.dk 

 

Formål med nye principper for ekskursioner, lejrskoler og skolerejser: 

 

- Tydeligere retning, prioritering og gennemsigtighed. 

- Skolens udgifter skal reduceres. 

- Forældresamarbejdet om aktiviteter uden for skolen skal styrkes. 

 

Hvad siger lovgivningen? 

Ekskursioner/overnatning:  

Ekskursioner kan tilrettelægges ifm en overnatning, som er arrangeret af forældregruppen. Turen afvikles 

dermed i et samarbejde med klassens lærere/pædagoger. Skolen dækker udgifter, som er forbundet med de 

faglige/pædagogiske aktiviteter. Forældre forestår udgifterne ifm overnatning. Tilsyn og ansvaret for 

overnatning er forældrenes. 

 

Lejrskoler: 

En lejrskole skal forstås som en integreret del af undervisningen, og der er derfor mødepligt for alle elever. 

Skolen skal dog tilbyde anden undervisning, hvis elev ikke deltager i lejrskole. Skolen afholder alle udgifter 

ifm lejrskolen undtaget elevens kostpenge. Forældre/elever kan i øvrigt tjene eller opspare penge til 

supplerende aktiviteter eller ekstra forplejning på lejrskolen. Det kan fx være en teaterforestilling, som ikke 

umiddelbart tænkes ind i undervisningens indhold. Opsparing er altid en kollektiv ordning, som altid 

kommer alle elever til gode.  

 

Skolerejser: 

Skolerejser er et supplement/alternativt til den almindelig undervisning. Deltagelse er frivillig, men alle 

elever har ret til at deltage. Forældre og elever finansierer selv skolerejsen gennem indsamling og opsparing 

for hele klassen. Det betyder, at der ikke kan opkræves individuel betaling. Skolen finansierer udgifterne til 

medarbejderne. Mht. indbetaling tilstræbes det, at ingen forældre føler sig mindreværdige. Bidragene kan 

indbetales anonymt, eller der udvælges én person, som forestår indsamlingen – det kan være skolen.  
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Nuværende 

lejrskoler og  

skolerejser  

Ekskursioner/lejrskoler/ 

Skolerejse august 2018 - 

Lejrskole 2.kl. 

2 dg/ én 

overnatning 

Lejrskole ophører. I stedet opfordres forældregruppen til at arrangere tur, afvikler 

og finansierer turen. Turen arrangeres ifm. fagdage. Fx står medarbejder for 

aktiviteter og undervisning på dag 1 og/eller dag 2. Medarbejdere kører hjem, når 

arbejdsdagen slutter. 

Lejrskole 5.kl 

4 dg/ tre 

overnatninger 

Tre overnatninger fastholdes. Kostpenge opkræves også fremadrettet. 

 

Udskoling  

Erasmus + 

Nordplus 

5 dg/4 

overnatninger 

Fortsætter i nuværende form, hvor udvalgte elever kan deltage i udveksling. Andre 

elever kompenseres ikke. 

Starttur i LC 

1 overnatning 

Fortsætter. Klasselærere deltager. Skolen finansierer tur. Kostpenge opkræves 

Starttur 

Profilspor 

1 overnatning 

Fortsætter. Klasselærer deltager. Skolen finansierer tur. Kostpenge opkræves. 

Klassesammen-

lægninger 

Kan afvikles efter samme princip som lejrskole i 2.klasse.  

Nye lærere 

6.årgang 

Kan afvikles efter samme princip som lejrskole i 2.klasse. 

Skitur Ophører 

Skolerejse 8. eller 

9.årgang + 

profilspor 

5 dage /max. 4 

overnatninger 

Beslutning træffes på møde i ungemiljø 

 

Principper for skolerejse: 

a) Klassen sparer op til skolerejse fra 6.kl. 

b) Så vidt muligt tjener klassen penge. Skolen er behjælpelig med at lave faste 

aftaler med virksomheder. Forældre bakker op om elevernes arbejdsdage. 

c) En beløbsgrænse på 2500,- tilstræbes.  

d) Opsparing er kollektiv, hvilket betyder, at alle indbetaler til fælleskasse. Det 

skal sikre, at alle elever kan deltage. 

e) Det tilstræbes, at skolerejsen har et fagligt, kulturelt og socialt formål. 

Turens faglige indhold kan understøtte og supplere fagenes indhold.   

 

 

 

 

 


