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Lejrskoler og skolerejser 
 

 

Skiveegnens Lærerforening kan anbefale lejrskoler 
hvis: 

- de er integrerede dele af undervisningsforløb for alle elever i klassen, 

hvor undervisningen midlertidigt er forlagt til et andet sted end skolen. 

- alle udgifter vedrørende lejrskoler principielt afholdes af kommunen,  

herunder at lærerne får den nødvendige arbejdstid 
 

A: Lejrskoler og ekskursioner: 
 

1. Lejrskoler (arrangementer med 1 eller flere overnatninger) og ekskursioner foregår på skoledage. 

 

2. Normal elevmødepligt 

 

3. Vederlagsfrit for 0. - 9. klassetrin; dog kan der kræves betaling for udgifter til elevernes    

    forplejning, svarende til anslået normalt hjemmeforbrug.  

 

4. Opsparing, mulighed for sponsorering og forældreydelser kan alene finde sted i forbindelse med  

    lejrskoler, hvis det handler om en aktivitet, som ikke er en forudsætning for eller del af under- 

    visningen - f.eks. en ekstra biograf-/teatertur. En sådan opsparing/indsamling forestås i givet 

    fald af forældre, evt. i et samarbejde med skolen. 

 

Skiveegnens Lærerforening anbefaler, at lærere m.fl. - bl.a. af hensyn til deres retssikkerhed ikke 

indgår i et sådant opsparingstiltag. 

 

Skiveegnens Lærerforening anbefaler, at eventuelle opsparinger administreres af skolens kontor. 

 

På trods af ovennævnte opsparingsmulighed er det fortsat kredsstyrelsens opfattelse, at 

lejrskoler principielt bør afholdes uden opsparing og forældrebetaling. 

 

5. Eleven har ret til at deltage, uanset om forældrene betaler udgifterne til elevernes forplejning  

    og/eller bidrager økonomisk til dækning af udgifter som nævnt under punkt 4. 

 

6. Alle udgifter til lærernes deltagelse, f.eks. transport, ophold, fortæring, teater- og biograf- 

    billetter og time/dagpenge - afholdes af skolens budget. 

 

 



 

 

B. Skolerejser. 
 

 

 

Skiveegnens Lærerforening anbefaler ikke skolerejser på skoledage 

fordi: 
- disse rejser - i modsætning til lejrskoler - ikke er integrerede dele af 

undervisningen. 
 

1. Skolerejser kan foregå på skoledage, men det kan ikke anbefales. 

 

2. Skolerejser er et skolebaseret alternativ til den almindelige undervisning. 

 

3. Eleven har ikke pligt til at deltage i skolerejser; skolen er forpligtet til at tilbyde undervisning til 

    de elever, der ikke deltager i skolerejsen. 

 

4. Alle elever har ret til at deltage i skolerejser, uanset om eleven eller dennes forældre har   

medvirket til at dække udgifter, der ikke dækkes af kommunale midler. 

 

5. Der kan oprettes en “klassekasse” eller lignende, hvor forældre kan yde økonomiske bidrag til 

    transport, ophold og forplejning. 

 

6. Forældre og elever kan - evt. i samarbejde med skolen - foretage fælles indsamlinger eller 

gennemføre forskellige aktiviteter for at skaffe midler til skolerejsen, i det omfang udgifterne ikke  

    dækkes af skolen. 

 

7. Alle udgifter til lærerens deltagelse - f.eks. transport, ophold, teater- og biografbilletter samt 

    time/dagpenge afholdes af skolens budget. 

 

Skiveegnens Lærerforening anbefaler, at læreren bl.a. af hensyn til retssikkerhedskravet ikke 

medvirker til nogen form for opsparing eller opbevaring af indsamlede midler. 

 

Skiveegnens Lærerforening anbefaler, at der i skolens MED-udvalg udarbejdes fælles 

retningslinier vedrørende lejrskoler, ekskursioner og i givet fald skolerejser. 
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