Vildbjerg Skole
PRINCIPPER FOR
LEJRSKOLE, SKOLEREJSER OG OVERNATNINGER
Ekskursioner
•
•
•
•
•

Formålet er at lade eleverne opleve, erfare og erkende uden for skolens område.
Det vil oftest være en opfølgning af et teoretisk emne, der er gennemgået i klassen.
Aktiviteten kan foregå på alle klassetrin.
Varighed: Indtil en hel skoledag.
Bemanding: 2 voksne

Lejrskole 6. årgang
•

Formålet:
At give eleverne mulighed for at fordybe sig i emneområder over længere tid.
Lejrskoleopholdet giver mulighed for, at eleverne kan koble læring fra skoledagen til
praksis og virkelighedsnær læring ”i felten”.
Lejrskolen er at betragte som et led i den almindelige undervisning, og der vil i
forbindelse med lejrskole være forberedelse og efterbehandling af lejrskolen
ligeledes som et led i undervisningen.

•

Organisering:
Årgangen tager afsted sammen.
Antal voksne til to klasser: 4-5
Tidspunkt: Uge 36
Fire overnatninger med hjemkomst fredag.
Område: Bornholm

•

Finansiering af lejrskole:
Forældre: Der opkræves et beløb på ca. 90 kr. om dagen. Beløbet dækker
forplejning. Derudover kan der opkræves et beløb til at dække entreer.
Skolen: Betaler ophold m.m. Der søges om gratis skoletransport.

Introture 7. årgang
•

Formålet:
Formålet er at give eleverne i de nye 7. klasser mulighed for at lære både hinanden
og lærerne at kende.
Aktiviteterne i forbindelse med introturen har til formål at styrke sammenholdet i
klassen og på årgangen og at fremme den sociale forståelse for den enkelte og for
klassens fællesskab.

•

Organisering:
Årgangen tager afsted sammen.
Antal voksne til fire klasser: 5-6
Tidspunkt: I begyndelsen af 7. klasse (dog ikke i samme uger som 6. og 9.)
To overnatninger med hjemkomst fredag.
Område: Jylland

•

Finansiering af lejrskole:
Forældre: Der opkræves et beløb på ca. 90 kr. om dagen. Beløbet dækker
forplejning. Derudover kan der opkræves et beløb til at dække entreer.
Skolen: Betaler ophold, transport m.m.

Lejrskole 9. årgang
•

Formålet:
At give eleverne mulighed for at fordybe sig i emneområder over længere tid.
Lejrskoleopholdet giver mulighed for, at eleverne kan koble læring fra skoledagen til
praksis og virkelighedsnær læring ”i felten”.
Lejrskolen er at betragte som et led i den almindelige undervisning, og der vil i
forbindelse med lejrskole være forberedelse og efterbehandling af lejrskolen
ligeledes som et led i undervisningen.

•

Organisering:
Årgangen tager afsted sammen.
Antal voksne til tre klasser: 4-5.
Tidspunkt: September (dog ikke i samme uger som 6. og 7.)
Tre overnatninger med hjemkomst fredag.
Område: Danmark

•

Finansiering af lejrskole:
Forældre: Der opkræves et beløb på ca. 90 kr. om dagen. Beløbet dækker
forplejning. Derudover kan der opkræves et beløb til at dække entreer.
Skolen: Betaler ophold m.m. Der søges om gratis skoletransport.

Skolerejse
•

Planlægges der en skolerejse, finder denne sted på 9. årgang.

•

Skolerejser er et frivilligt, skolebaseret supplement til den almindelige undervisning.
Såfremt en elev ikke deltager i skolerejsen, deltager eleven i alternativ undervisning
på skolen.

•

Finansiering af skolerejsen:
Indsamling og indtjening i forbindelse med arrangementer, hvor eleverne selv er
aktive, samt frivillige bidrag til skolerejsen.

•

Trivselsrådene kan ligeledes være behjælpelig med at organisere finansieringen.

•

Derudover kan der opkræves et beløb, der svarer til det dagligt sparede
privatforbrug.
Godkendt i skolebestyrelsen, 2022

