
Overskrift: Princip for ekskursioner og lejrskoleophold på Nordstrandskolen

Henvisning til evt. overordnede 
rammer: 
Folkeskoleloven, §40, stk. 5, og §50, stk. 7.

Ansvar:
Skoleledelsen, fagledelsen og forældrene.

Formål: 
Ekskursioner og lejrskoleophold skal bidrage til 
skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, 
personlige og sociale udvikling, styrke 
sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og 
samfundet.

Forslag: grønt

Skolens ansvar:

•Skolen tilstræber, at elever og forældre er informeret om planlagte ekskursioner i god tid – både i 
forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål.
•Skolen tilstræber at afholde alle udgifter til kost i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler jf. 
folkeskoleloven, §40, stk. 5, og §50, stk. 7.
•Skolen tilstræber, at eventuel betaling af kostpenge (§40, stk. 4) til ekskursioner eller lejrskole 
kommer på dagsordenen før et forældremøde. Beløbet betegner sig til 75 kr. (2019) i døgnet.
•Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på ekskursioner og lejrskoler kommer 
på dagsordenen før et forældremøde.

Det vil sige; at forældrene kan indsamle penge fx gennem en »klassekasse« til at dække de 
udgifter, som kommunalbestyrelsen/skolen ikke er forpligtet til at afholde, fx en is eller sodavand 
mv. og til dækning af elevens forplejning ved ekskursion og lejrskole. Skolen skal arbejde for at 
arrangere skolerejser hvor; Den økonomiske udgift afgrænses af klassens trivselsråd. Der anbefales 
et maksimalt beløb som alle klassens forældre kan honorere. Klassens lærere kommer med et 
udspil. Klassens lærere må ikke indsamle penge til dette formål.

•Skolen tilstræber, at alle klasser er på lejrskole mindst to gange i løbet af skoletiden, fortrinsvis på 
mellemtrinet og i udskolingen.
•Skolen tilstræber at inddrage forældrene i planlægning af og evt. deltagelse i ekskursioner og 
lejrskoler, når det er relevant.
•Skolen tilstræber, at klassens primære personale deltager i lejrskolerne.

Forældrenes ansvar:

•Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan 
indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget. 
Forældre kan oprette mobilpay.
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