Princip for lejrskoler og skolerejser på Agedrup Skole
Agedrup Skoles princippet et et sæt af grundlæggende retningslinjer, som skal sikre, at skolen
bevæger sig hen imod skolens overordnede vision. Samtlige interessenter omkring skolen, dvs.
ansatte, forældre og elever, har et medansvar for at leve op til principperne og skal dermed
bidrage positivt hertil.

Agedrup Skoles vision:
”At maksimere alle elevers læring og dannelse ved at sikre trygge, inspirerende og udfordrende
læringsmiljøer og -fællesskaber”.

Formålet med princip for lejrskoler og skolerejser et:
— At understøtte og udbygge det daglige undervisningsarbejde i forhold til trivsel, personlig og
alsidig udvikling, dannelse, erfaringsbaseret læring og relationer
— At sikre, at lejrskoler har både et fagligt, et socialt og et oplevelsesmæssigt sigte
— At understøtte og fastholde fællesskabet i børnegruppen
Lejtskolet
Et lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen med det
formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen inden for
emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.

Lejrskoler er en integreret del af den samlede løbende undervisning, og der er derfor mødepligt for alle
elever. For elever, der af helt særlige grunde ikke deltager i lejrskolen, tilrettelægger skolen anden
undervisning. Det er årgangsteamet, der i overensstemmelse med undervisnings- og udviklingsplaner
planlægger lejrskoler.
—
—

3. årgang tager på lejrskole med 2 overnatninger
6. årgang tager på lejrskole med 3 overnatninger

Der deltager minimum to voksne pr. klasse eller tre voksne pr. årgang. Skolens ledelse beslutter i tæt
samarbejde med årgangsteamet, om årgangen tager på fælles eller klassevis lejrskole.
Finansiering af lejrskoler
Skolen afholder alle udgifter til lejrskolers gennemførelse. Skolen kan opkræve forældrebetaling
svarende til dækning af elevens forplejning (75 let. pr. døgn). Ud over dette har forældrene ikke pligt til
at bidrage økonomisk i forbindelse med deres børns deltagelse i lejrskole.
Overskuddet fra den årlige skolefest finansierer 125 kr. per elev til lejrskoler.

Skolerejser
Normalt vil det være årgangens lærere, elever og forældre, der stiller forslag om afholdelse af en
skolerejse. Det er skolens ledelse, der godkender det endelige forslag om gennemførelse af en
skolerejse.

Formålet med en skolerejse kan relatere sig til både undervisning og have et mere samværs- og
oplevelsesmæssigt sigte. Skolerejser er derfor et skolebaseret supplement til den almindelige
undervisning og trivsel i klassen/ på årgangen.

—

8. årgang tager på skolerejse med 4 overnatninger-

Skolen tilrettelægger anden undervisning for elever, der af helt særlige grunde ikke deltager i skolerejser.

Der deltager minimum to voksne pr. Hasse eller tre voksne pr. årgang. Skolens ledelse beslutter i tæt
samarbejde med årgangsteamet, om årgangen tager på fælles eller Hassevis skolerejse.

Finansiering af skolerejser
Skolen afholder alle udgifter til medarbejdernes deltagelse. Forældre og elever finansierer den
resterende del af udgifterne.

Ud over muligheden for at oprette Hassekasser, vil forældre og elever kunne foretage fælles
indsamlinger eller gennemføre forskellige aktiviteter for at tjene penge til rejsen.
Overskuddet fra den årlige skolefest finansierer 250 fa. per elev til skolerejsen.

Den samlede udgift per elev bør ikke overstige 3.000 fa. inklusiv opsparede og tjente midler.
Forældrenes egenbetaling fastsættes i en dialog mellem årgangens lærere og forældre. Skolens ledelse
kan i særlige tilfælde dispensere for beløbets størrelse.
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