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Principper

Skolebestyrelsen
PRINCIP FOR LEJRSKOLER, EKSKURSIONER OG UDFLUGTER.
1. DEFINITIONER:
Ved en lejrskole forstås, at undervisningen omlægges og finder sted uden for
skolen med deltagelse af minimum 2 af skolens medarbejdere. Lejrskoler er
forbundet med mindst en overnatning. Lejrskoler skal have både et fagligt og
et socialt indhold, så det på den måde understøtter Ådalskolens værdier.
Ekskursioner/udflugter: Kan finde sted enten for en hel dag eller et kortere
tidsrum med deltagelse af minimum 2 af skolens medarbejdere. Ekskursioner/udflugter omfatter ikke overnatning.
Ekskursioner skal have et såvel fagligt som socialt indhold og understøtte
Ådalskolens værdier. Udflugter har primært et socialt sigte og skal ligeledes
understøtte Ådalskolens værdier.
2. PLACERING I SKOLEFORLØBET:
Grundskolen:
Eleverne i 2. klasse er på lejrskole i 2 nætter og eleverne i 5. klasse er på
lejrskole i 3-4 nætter.
Centerklasserne:
Eleverne er på lejrskole en gang a minimum 2 overnatningers varighed i hver
fase, dvs. indskoling, mellemtrin og udskoling. Det afgøres ud fra de aktuelle
elevforudsætninger, hvilken medarbejderdeltagelse, der er nødvendig.
Ekskursioner/udflugter: Kan finde sted overalt i skoleforløbet.
3. GODKENDELSE:
Lejrskoler, ekskursioner og udflugter skal ikke godkendes af skolebestyrelsen. Hvis lejrskoler, ekskursioner eller udflugter skal finde sted uden for landets grænser, skal skolebestyrelsen dog acceptere dette.
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4. FINANSIERING:
Det er gratis for eleverne at deltage i lejrskoler, ekskursioner og udflugter.
I forbindelse med lejrskoler kan skolen opkrævet et beløb pr. elev pr. dag, til
at dække udgifter til mad og drikke. Det maksimale beløb, der kan opkræves,
er på Ådalskolen i 2018 sat til 75 kr. pr døgn. Ekstra udgifter til fx bowling, biograf el. lign. aftales mellem lærere og forældre.
5. DELTAGELSE:
Da lejrskoler, ekskursioner og udflugter er en del af den faglige og/eller sociale undervisning, er det obligatorisk at deltage.
6. FORBEREDELSE AF LEJRSKOLER:
Skolebestyrelsen forudsætter, at alle lejrskoler drøftes på et forældremøde,
således at elever, forældre og lærere er orienteret om planer og regler for den
planlagte tur.
7. TURE, I FORÆLDRERÅDSREGI
Her anbefaler skolebestyrelsen, at turen/arrangementet er i tråd med skolens
værdier: fællesskab, tillid, nysgerrighed, stolthed og glæde.

Vedtaget af skolebestyrelsen maj 2018.
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