
Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, 

udsendelse i praktik m.v. 
 

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, ekskursioner, lejrskoleophold mv. skal bidrage til 

skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling samt styrke 

sammenhængskraften på skolen. 

 

Obligatorisk lejrskole 

Der er én obligatorisk lejrskole i udskolingen, og lejren er for hele den pågældende årgang. Lejrskolen 

strækker sig normalt over min. 2 dage og er en del af den obligatoriske undervisning, som i en periode 

vil foregå et andet sted end skolen, rent geografisk. Som hovedprincip er det gratis at deltage, og 

lejrskolen skal således afholdes inden for det af skolen tildelte beløb. I de tilfælde, hvor udgifterne til 

en lejrskole overstiger det af skolen bevilgede beløb, kan der opkræves forældrebetaling på maksimalt 

kr. 75,- pr. elev pr. dag, ligesom det er muligt for klassen at tjene penge ved aktiviteter, som ikke 

udelukkende er rettet mod forældrene. Læreren skal undervejs i planlægningen samarbejde med 

forældre og elever om planerne for lejrskolen. Der deltager mindst to lærere/pædagoger pr. klasse. 

Såfremt nogle forældre tilkendegiver, at en elev ikke må deltage i ovennævnte tilbud, skal eleven, i 

perioden, tilbydes anden undervisning på et passende klassetrin. 

 

Ekskursioner 

Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, hvis varighed kan strække sig fra en enkelt 

lektion til hele dagen, hvor der altid vil være mødepligt for eleverne. Det er skolens ledelse, der træffer 

beslutning om afvikling af en ekskursion efter forslag fra skolens lærere/pædagoger. Da en ekskursion 

normalt vil være en del af den daglige undervisning, kan forberedelsen og opfølgningen foregå i den 

almindelige undervisningstid. 

 

Skolen skal betale alle udgifterne, hvis formålet med ekskursionen kræver, at eleverne f.eks. skal 

transporteres med bus eller tog til en bestemt lokalitet, eller at der skal betales entré til et museum, hvor 

et besøg er et led i ekskursionens formål. Forældrene eller klassekassen (se princip for forældreansvar) 

kan dog bidrage til udgifter, som skolen ikke er forpligtet til at afholde, f.eks. til en is eller sodavand 

mv.  

 

I de tilfælde, hvor det kun er muligt, at en lærer/pædagog kan deltage i en ekskursion, kan en forælder 

deltage, således at der stadig er to voksne med klassen. 

 

Fællesarrangementer 

Fællesarrangementer skal være med til at skabe åbenhed og samvær både indadtil blandt elever og 

lærere og udadtil blandt forældre og lokalsamfund. Dette kan ske gennem faglige, praktiske, musiske, 

fysiske og sociale aktiviteter. Fællesarrangementer kan være for hele skolen, enkelte afdelinger eller 

enkelte klassetrin. 

 

Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab. I løbet af skoleåret finder 

følgende fællesarrangementer traditionelt sted: 

 Motionsdag 



 Juleafslutning 

 9. klassernes sidste skoledag 

 Sidste skoledag 

 

Det anbefales desuden, at forældrene på de enkelte klasser får skabt egne traditioner som f.eks. 

julefrokost, skovtur, fællesspisning el. lign., også selv om klassens lærere/pædagoger ikke har 

mulighed for at deltage. Det er muligt at låne både skolens festsal og SFO’ens lokaler til sådanne 

arrangementer. 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. 

 

Aktiviteter i SFO - ekstrabetaling 

Byrådet alene fastsætter taksten for brug af daginstitution i SFO. Taksten fastsættes hvert år fra 

januar måned. Der må derfor ikke opkræves penge hos børnene i forbindelse med deres deltagelse i 

SFO-tilrettelagte aktiviteter. 

 

Praktik og brobygning 

Praktik og brobygning sker i samarbejde med UUV (Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge 

Bugt) og skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til at træffe et rigtigt og godt uddannelsesvalg, 

når de forlader grundskolen. 
 

Erhvervspraktik kan jf. Folkeskoleloven tilbydes elever i 8. og 9. klasse i kortere perioder, men der er 

kun én obligatorisk praktik, som ligger 9. klasse, som organiseres i samarbejde med UUV. I 8. kl. skal 

eleven selv arrangere en evt. erhvervspraktik, som skal godkendes af skolen. Den undervisning, der 

pågår, mens eleven måtte være i praktik, er elevens eget ansvar at få indhentet.  

 

Brobygningen til ungdomsuddannelserne sker ligeledes i samarbejde med UUV og kan vare fra 2 til 10 

dage, men forløber typisk over 4-5 dage. Brobygningen skal understøtte vejledningsindsatsen med 

baggrund i elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger, og der skal indgå faglig undervisning 

og undervisningsformer fra den ungdomsuddannelse, der brobygges til. Brobygningen skal give eleven 

et repræsentativt indblik i krav og perspektiver i den pågældende uddannelse og skal forbedre elevens 

indsigt og viden på det område, eleven ønsker at uddanne sig inden for, samt eventuelt vise realistiske 

alternative uddannelsesmuligheder. 

 

Det forventes, at forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning, også selv om 

eleven f.eks. ikke får opfyldt sit ønske om praktiksted. 

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 15. februar 2017 


