
Skolebestyrelsens principper for skolerejser og lejrskoler 
 
 
Skolerejser 

1. Skolerejser er et skolebaseret supplement/alternativ til den almindelige undervisning, og 
rejserne har primært som formål at skabe et supplement af mere samværs- og 
oplevelsesmæssig karakter til den daglige undervisning.  

 
2. Skolen afsætter timer til lærernes deltagelse i skolerejser på 6. og 9. klassetrin, såfremt 

forældrene på skolens initiativ inden skoleårets planlægning har truffet afgørelse om, at 
årgangens opsparingskonto dækker udgifterne til elevernes deltagelse. 
Destinationen for skolerejsen på 6. klassetrin er København og på 9. klassetrin Berlin.  

 
3. Der kan efter gældende regler opkræves forældrebetaling til dækning af forplejning.  

 
4. Efter forældrenes beslutning om anvendelse overføres pengene til skolens budget, så der 

kan gives momsrefusion.  
 

5. De involverede lærere medvirker til at udarbejde budget og arrangerer skolerejsen. 
 
Se endvidere skolebestyrelsens principper om ”rejsekasser”. 

 
 

Lejrskoler 
1. Ved lejrskoler forstås, at undervisningen over flere dage er henlagt til lokaliteter uden for 

skolen, og derfor er der mødepligt for eleverne. 
 
2. Der kan efter gældende regler opkræves forældrebetaling til dækning af forplejning.  

 
3. Der holdes lejrskole med 1 overnatning i Lille Norge på 0. klassetrin. 

 
4. Desuden kan forældre og lærere i samarbejde aftale, at undervisningen bliver henlagt til Lille 

Norge på 1., 4. og 7. klassetrin. Efter endt skoletid kan forældrene tage over som et 
klassearrangement med 1 overnatning uden lærere. Den efterfølgende dag overtager 
lærerne igen undervisningen i skoletiden. Lejeudgiften for Lille Norge betales af skolen. 
Efter aftale med skolens ledelse kan lærerne i særlige tilfælde deltage i hele lejrskolen inkl. 
overnatning. 

 
5. Desuden kan forældre og lærere i samarbejde aftale, at undervisningen bliver henlagt til Lille 

Norge på øvrige klassetrin. Efter endt skoletid kan forældrene tage over, som et 
klassearrangement uden lærere. I sådanne tilfælde vil lejeudgiften for Lille Norge påhvile 
forældrene.    
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