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Principper for Solbjergskolens lejrskoler, ekskursioner samt forældrearrangerede klasseture.  

 

Klasseture, lejrskoler og ekskursioner er medvirkende til at styrke det sociale sammenhold og 

relationerne i klasserne og evt. på tværs af årgangene.  

På Solbjergskolen skelner vi mellem 3 forskellige slags ture:  

 

1. Lejrskole arrangeret af skolen  

2. Ekskursioner arrangeret af skolen  

3. Forældrearrangerede klasseture  

 

Skole-arrangeret lejrskole 

Lejrskole arrangeres af skolen i 6. kl. ifm. ny klassedannelse og 8.kl og er at opfatte som 

forlagt undervisning. Det er en del af undervisningen og derfor er indhold og struktur 

arrangeret og planlagt af skolen. Lejrskolen i 6 kl. har en varighed af 2 dage og i 8.kl 3 dage. 

Varighed sætter en begrænsning i forhold til. afstand fra Solbjerg. Udgiften til lejrskolen 

betales af skolen. Der medgår en forældrebetaling til kost pr. barn der pt. udgør max 75 kr. 

pr. Døgn (2019). Der søges om kommunale hytter (Dyngby, Tange, Sahl, Dakbjerg). Cykler 

anvendes i det omfang, det er muligt.  

 

Såfremt klassen ønsker at give et økonomisk supplement til lejrskolen, tager skolen gerne 

imod (bidraget bruges ikke til lønudgifter men til oplevelser, entré samt evt. udgifter til 

overnatning – f. eks. til at dække udgifter til overnatning på vandrehjem i stedet for 

kommunalhytte). Dette ændrer dog ikke ved, at ansvaret for hele lejrskolen og 

planlægningen her af stadig påhviler skolen.  

 

Ekskursioner 

Halv- eller heldagsture arrangeret af skolen. Undervisning, struktur og planlægning 

arrangeres af skolen. Ekskursionen kan have både et fagligt og et socialt indhold.  

 

For lejrskoler og ekskursioner gælder det, at skolen til tider er afhængig af, at eleverne kan 

transporteres i private biler pga. skolens placering og adgang til offentlige transport. Cykler 

vil i de tilfælde, det er muligt, blive anvendt som transportmiddel. Vi kører med cykelhjelm- 

og vest -både medarbejdere og elever. 

  

Forældrearrangerede klasseture 

Klasseture kan have stor værdi for det sociale liv i og omkring klassen og årgangen, elever 

og forældre imellem. Omfanget bør i de enkelte klasser tage hensyn til de øvrige aktiviteter, 

der er en del af børn og forældres liv.  

 

Forældrearrangerede klasseture kan som udgangspunkt ikke foregå på undervisningsdage.  

I tilfælde hvor det ekstraordinært skulle ske, at der på en forældrearrangeret klassetur indgår 

en eller dele af en undervisningsdag, skal der i god tid laves en konkret aftale med skolen 

inden der bestilles overnatning m.m.  

 

Udgiften til klasseture aftales og betales af forældre Det er vigtigt for skolens bestyrelse, at 

der i alle klasser i forhold til klasseture aftales en økonomisk ramme, der sikrer at alle kan 

deltage.  

 

Skolens bus er til undervisningsformål og kan derfor ikke anvendes.  
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