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Princip for ekskursioner og lejrskoler på Karup skole. 

 

Generelt. 

• Lejrskoler og ekskursioner er en del af skolens obligatoriske undervis-
ning. For elever, der ikke kan deltage i lejrskole eller ekskursioner, tilret-
telægger skolen anden undervisning. 

• Forældreinvolvering i forbindelse med det praktiske arbejde forbundet 
med en lejrskole eller ekskursion bør altid undersøges og inddrages, hvor 
det måtte være relevant. 
 

Formålet med lejrskoler og ekskursioner på Karup Skole. 

• At koble den daglige undervisnings teori og erfaringer med den virkelige 
verden uden for skolen.  

• At give eleverne gode og mindeværdige faglige og sociale oplevelser 
uden for den almindelige skolekontekst.  

• At udnytte de særlige rammer som en lejrskole eller ekskursion kan give 
arbejdet med elevernes fællesskaber og relationer til hinanden og til læ-
rere og pædagoger. 
 

Skolens ambition. 

• Der gennemføres hvert år ekskursioner på alle årgange tilpasset elever-
nes faglige og sociale behov. 

• Der gennemføres hvert år en lejrskole i udskolingen og målet er at alle 
elever i løbet af deres skoletid kommer på minimum én lejrskole. Varig-
hed, sted, tid og indhold tilpasses skolens økonomiske situation, de fag-
lige årsplaner og elevernes behov. 

• Hvert år bør de enkelte klassers forældreråd i samarbejde med klasse-
teamet vurdere behov og mulighed for at gennemføre fælles arrange-
menter i form af fx kombinerede ekskursioner og hytteture/overnatnin-
ger, hvor det pædagogiske personale står for aktiviteterne i dagstimerne, 
mens forældrene står for overnatningen.  
 

Omfang og udgiftsniveau:  

• I forbindelse med den årlige budgetlægning tildeles skolens team beløb 
til aktivitetsafhængige udgifter. Disse ressourcer disponeres i teamet 
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med det formål at understøtte den almindelige faglige undervisning og 
det daglige sociale arbejde med elevernes trivsel.  

• Disse ressourcer dækker:  
o Transportudgifter. 
o Entréudgifter. 
o Gæstelærere både på og uden for skolen. 
o Indkøb af undervisningsmaterialer, der ikke dækkes af fagenes 

budgetter. 
o Udgifter til overnatning. 
o Deltagelse i særlige aktiviteter såsom konkurrencer mv.  

• De økonomiske muligheder kan altså veksle fra skoleår til skoleår. 
• I forbindelse med lejrskole må klasserne gerne forsøge at skaffe penge 

til ekstraordinære aktiviteter under lejrskoleopholdet, som ikke er en for-
udsætning for turens gennemførelse. Det kan ske gennem sponsorering 
eller kollektiv indsamling. 

 

Forældrebetaling. 

• Der opkræves et beløb, som skal dække forplejningen af elever på lejr-
skole. Beløbet er på 75,- kr. pr. døgn pr. elev. Der føres særskilt regn-
skab for forplejningen under en lejrskole og overskydende beløb tilføres 
efterfølgende klassekassen. Beløbets størrelse revurderes hvert andet år.  

• Forældrebetalingen for den konkrete lejrskole indbetales direkte på en 
særlig konto via skolens hjemmeside, eller kontant.  
 

Baggrundsmateriale:  

• Bilag side 17 til styrelsesvedtægt for skolerne i Viborg kommune. 
o http://kommune.viborg.dk/~/media/Kommune/BORGER/Bo-

ern%20unge%20og%20familie/Skoler/Styringsgrundlag/Downlo-
adbokse/Vaedtaegter/BilagStyr27022013.pdf  

• Spørgsmål og svar om folkeskolen vedrørende forældrebetaling. 
o http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/Spoe-

rgsmaal-og-svar-om-folkeskolen  

 

 


