April 2020

Principper for
lejrskoler, ekskursioner/ fagdage, hytteture, skolerejser
1. Ekskursioner, f.eks. i forbindelse med fagdage, har ofte som udgangspunkt et fagligt indhold
og afvikles i skoletiden uden udgift for forældrene.
Hvis der arrangeres en ekskursion eller udflugt (f.eks. teatertur, biograftur, kulturinstitutioner), som
kræver forældrebetaling sendes der en forespørgsel til forældrene om tilslutning før turen
arrangeres. Ledelsen opfordrer til, at man drøfter årets mulige ekskursioner med forældrene ved
årets forældremøde og evt. inddrager kontaktforældre i det praktiske. Som udgangspunkt skal
skolens undervisning være gratis.
2. Lejrskoler betales af skolen og er en del af skolens undervisning. Lejrskolen afvikles i 5.kl.
Lejrskolen i 5.kl har overvejende et fagligt sigte.
Til lejrskolen betaler forældrene udelukkende kostpenge, samt bidrager evt. til aktiviteter i fritiden
(f.eks. teater, svømmehal). Det forventes, at alle elever deltager i lejrskolerne, efter som det er en
del af undervisningen. Lejrskolen i 5.kl er på 4 dage/ 3 overnatninger. Lejrskolen går til et sted i
DK eller Sydslesvig.
3. Skolerejser i 9.kl gennemføres i samarbejde med Assens Ungdomsskole. Skolerejsen udbydes
som et hold i Ungdomsskolen. Det er klassens lærere, der deltager i skolerejsen.
Skolerejsen betales af familierne. Skolen opfordrer til, at klassen i fællesskab afvikler projekter, der
kan give penge til skolerejsen. Forældrene kan arrangere løbende opsparing.
Skolerejsen skal forberedes, og den skal have et kulturelt og fagligt indhold. Skolerejsen er frivillig.
Hvis man ikke ønsker at deltage er der almindelig skolegang eller praktikophold i relation til
elevens uddannelsesplan.
4. Hyttetur
I forbindelse med starten i 7.kl, hvor eleverne begynder et fælles overbygningsforløb, arrangerer vi
en hyttetur med 1 overnatning. Hytteturen er i lokalområdet, f.eks. Højfynscentret.
Det er trivsel og relationer, der er i fokus.

Økonomi:
Ekskursioner betales af skolen.
Hyttetur i 7.kl betales af skolen.
Lejrskolen i 5.kl finansieres af skolen med et max på kr. 800,- pr. elev.
Der kan opkræves kostpenge og/ eller efter nærmere aftale tilskud til/ betaling af entreer/ oplevelser
Det samlede beløb for skolerejsen må ikke overstige kr. 3500,- pr. elev eksklusiv kostpenge
( kr. 85,- pr dag i 2018)

