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Principper for lejrskoler og ekskursioner.
(gældende fra skoleåret 2012/13)
Definitioner:

Lejrskole
Lejrskole er en del af undervisningen.
Alle skal deltage.
Afvikling

Lejrskoler:
Fra skoleåret 2013/14 vil planen så se sådan ud:
4. klasse lejrskole - 2 overnatninger (hyttetur) forår
7. klasse lejrskole - 4 overnatninger (lejrskole) efterår
Der laves overgangsordning for 7. og 8. klasse i skoleåret 2012/2013: for begge årgange lejrskole (hyttetur) med 2
overnatninger i efteråret.

Skolerejser.
Skolerejser er et alternativ til undervisningen.
Det er frivilligt at deltage.
9. klasse 4 dage (Berlin)
9. klasse skolerejse 3 overnatninger efterår (studietur)

Egenbetaling:
Lejrskoler:
Turen er en del af undervisningen. Indholdet skal være undervisningsrelevant for årgangen der
deltager. Det er obligatorisk for eleven at deltage.
Skolen betaler alle udgifter i forbindelse med de undervisningsmæssige aktiviteter.
Indlægges der sociale aktiviteter som ligger ud over normale sociale aktiviteter kan der være tale om
betaling enten ved opkrævning eller at klassekassen betaler. (Landskamp, Tivoli m.m.)
Der kan opkræves kostpenge (se nedenfor).

Skolerejse i 9. klasse:
Rejsen er en del af forløbet i 9. Turen er en studietur til Berlin, med hovedvægt på Berlins kultur og det
tyske sprog.
Den finansieres dels af skolen, dels af klassens indtjening, dels ved sponsorering. (se principper for
sponsorering på Brorsonskolen).
Egenfinansiering må ikke overstige 1500 kr. pr. elev.
Skolen dækker kun omkostningerne for lærernes deltagelse.
Forældrene orienteres om rejsens mål i planlægningsfasen.

Lejrskoler/skolerejser – kostpenge:
Ved lejrskoler/skolerejser, kan skolen jf. § 40. stk 4.2, opkræve kostpenge for hver dag eleven er
hjemmefra. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug.
Der budgetteres i planlægningen af lejrskolerne/skolerejserne med at der opkræves kostpenge fra
eleven.
Kostpenge kan tilbagebetales til den enkelte elev, hvis eleven forlader klassen inden afviklingen af
lejrskolen/skolerejsen, eller hvis der skulle være overskud på afviklingen af lejrskolen/skolerejsen.
Kostpenge svarer til den til enhver tid udmeldte sats fra Fødevareministeriet. (maj 2010 = 70 kr)
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Ekskursioner.
Ekskursioner er ture ud af huset med undervisningsmæssigt indhold. Det tilstræbes at alle klasser, der ikke kommer
på en gratis lejrskole får midler til en ekskursion, som er gratis for eleverne. Alle udgifter til transport og entré afholdes
af skolen.

Udflugter.
Udflugt er en tur ud af huset, hvor det alene er den sociale dimension der skal styrkes. I skoleårets sidste dage er det
muligt for klassen at komme på en udflugt. Hvis udflugten er forbundet med udgifter, finansieres disse af
”klassekassen”, og turen aftales med forældrene.

Betaling:
Iflg. bemærkninger til loven kan penge som elever har samlet sammen til en lejrskole ikke bruges til aktiviteter,
som er defineret som obligatorisk ved skolens lejrskole det pågældende sted, kun til aktiviteter som er af
alternativ art – f.eks. et besøg i Tivoli. De obligatoriske aktiviteter er skolens udgift.
Ved skolerejser er skolens udgift som udgangspunkt kun begrænset til lærernes udgift.

Klassekasser/opsparing:
Der kan i hver klasse laves en klassekasse. Indbetaling til kassekassen er et anliggende mellem klasselærer og
forældre. Forældre kan give tilsagn om at sponsorere penge til klassekassen eller medvirke ved arrangementer, der
skaffer midler til veje til klassekassen.
Hvis klasselærer varetager klassekassen, så må klasselærer IKKE registrere hvem der er skyldnere.
Klassekassen kan også varetages af forældrerådet, der kan lave sine egne regler for registrering af sponsoreringer.
Skal klassekassen bruges til sponsorering af skolerejser/hytteture, så skal forældrerådet garantere at det beløb, der
skal bruges til skolerejsen også er til stede, således at skolen kan disponerer derefter..
Den enkelte elev kan ikke afkræves beløb ud over kostpengene.
Der kan modtages sponsorrater fra forældrene eller andre; men de må ikke registreres på det enkelte barn,
men tilgår den fælles klassekasse. Der kan derfor heller ikke finde en tilbagebetaling sted.
Der kan laves aftaler med forældrene om at stå for indsamling af beløb til klassekassen.
Alle kan give tilsagn om at betale; men der er ikke juridisk belæg for at de så også skal betale. Der ligger kun
en moralsk forpligtelse.

Ingen børn kan udelukkes fra lejrskole/skolerejse pga. manglende betaling eller manglende deltagelse i at
fremskaffe midler til at turen kan gennemføres.
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