Princip for ekskursioner og lejrskoleophold på Nordstrandskolen

Henvisning til evt. overordnede rammer:
Folkeskoleloven, § 16c, § 40, stk. 5 og § 50
stk. 5-9.

Ansvar:

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.

Skoleledelsen, personalet og forældrene.

Principper:

•
•

•

•

•

•

Forældre og elever orienteres om planlagte ekskursioner i god tid – både i forhold til praktiske
omstændigheder og læringsmål.
I henhold til folkeskolelovens §50 stk. 5 afholder skolen alle udgifter, der er nødvendige for gennemførslen
af den planlagte ekskursion eller lejrskole. Dette omfatter transport, entré på muséer, kulturinstitutioner
mv., kost og evt. overnatning.
I henhold til folkeskolelovens §50 stk. 7 har skolen mulighed for at opkræve kostpenge. Beløbet er fastsat
af kommunalbestyrelsen, ud fra en vurdering af de omkostninger, der ville være forbundet med at bespise
eleven i egen husholdning. I Dragør kommune er beløbet fastsat til 75 kr. i døgnet (2019)
Forældrene har mulighed for at indsamle midler til at dække de udgifter, som skolen ikke er forpligtet til at
afholde, fx til en is, sodavand e.l. Det kan i princippet også gælde udgifter til f.eks. tur i forlystelsespark e.l.,
dog forudsat at de aktiviteter og omkostningerne hertil, er godkendt af forældrene på et forældremøde
forud for planlægning af selve ekskursionen eller lejrskolen.
Deltagerbetaling må jf. folkeskolelovens §50 stk. 9 ikke være et krav for deltagelse i ekskursioner eller
lejrskoler, og elever, der ikke har mulighed for at bidrage til evt. indsamling af midler, skal kunne deltage på
lige fod med de øvrige deltagere.
Skolen må ikke stå for at indsamle eller forvalte indsamlede midler. Klassens forældre har ansvaret for de
indsamlede midler.

Skolens ansvar:
 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 planlægningen af ekskursioner og lejrskoler, når det er relevant.
• Skolen tilstræber at klassens primære personale deltager i lejrskoler.
Forældrenes ansvar:
• Forældrene har ansvaret for at indsamle og forvalte de indsamlede midler, f.eks. gennem etablering af en
klassekasse. Midlerne kan også benyttes af forældrene til andre formål end ekskursioner og lejrskoler.
• Forældrene skal deltage aktivt i planlægningen af ekskursioner og lejrskoler, når skolen efterspørger det.
• Forældrene har et fælles ansvar for, at aktiviteter, der ligger ud over dem, der er planlagt af skolen, og
nødvendige for gennemførelsen, holdes på et niveau hvor alle har mulighed for at deltage.
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