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Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold m.v.  

 

Overordnet princip  

Skolen skal løbende arrangere fællesarrangementer for eleverne i skoletiden; herunder 

ekskursioner og evt. lejrskoleophold. 

 

Princippet skal medvirke til at fremme:  

 

 variation for eleverne i skoletiden og understøtte elevernes faglige, personlige og 

sociale udvikling og styrke fællesskabet både indadtil blandt elever og lærere og 
udadtil blandt forældre og lokalsamfund. 

 

 

Forventninger til skole og hjem til opfyldelse af ovenstående  

Ovenstående stiller krav til såvel skole som hjem. Det er vigtigt at …. 

 

Skolens medarbejdere og ledelse:  

 Tilstræber at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab 

 Tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter og forestillinger til alle 

klassetrin. 

 Tilstræber at afholde f.eks. morgensamling som et samlingspunkt for hele skolen. 

 Tilstræber at informere om planlagte ekskursioner i god tid – både i forhold til 

praktiske omstændigheder og læringsmål 

 Tilstræber at ekskursioner er en del af et forløb 

 Tilstræber at alle klasser er på lejrskole mindst én gang i løbet af skoletiden 

 Tilstræber at der forud for lejrskole vil blive afholdt et forældremøde, hvor bl.a. 

niveauet for lommepenge vil blive drøftet samt betaling for kost. 

 Tilstræber at inddrage forældrene i planlægning og evt. deltagelse i ekskursioner og 

lejrskoler når det er relevant 

 Tilstræber at klassens primære personale deltager i lejrskolerne 

 Tilstræber at der deltager voksne af hvert køn ved arrangementer med overnatning 

 

 

Forældrene:  

 Bakker op om elevernes deltagelse i de arrangementer skolen tilbyder 

 Opfordres til at oprette klassekasser, hvortil forældrene og elever evt. i samarbejde 

med skolen kan indsamle midler til formål, der går ud over hvad der normalt kan 

finansieres af skolens budget. 

 

 

Definition: 

Ekskursioner er dagsture uden overnatning 

Lejrskoler er skoleaktiviteter med minimum én overnatning 
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