
 
             

   

Princip for lejrskoler, skolerejser og ekskursioner 

Formålet med lejrskoler og skolerejser er at bidrage til øget trivsel og læring for alle elever. 

Lejrskoler og skolerejser skal understøtte arbejdet mod følgende nationale mål: 

 Elevernes trivsel skal øges 

 Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning øges fra 94,4 pct til 96 

pct i 2015 

Målene skal blandt andet nås gennem intentionerne i folkeskolereformen, hvoraf det fremgår, 

at der skal være en mere varieret skoledag, ligesom der skal samarbejdes i højere grad med det 

omgivende samfund.  

Samtidig skal ekskursioner og lejrskoler understøtte relevante faglige mål. Det brugte timetal 

på ekskursioner og lejrskoler skal opgøres i forhold til indberetningen af det reelle forbrugte 

timetal på aktiviteten. Det skal således fremgå, hvor mange timer der er fagundervisning og 

hvor mange timer, der er understøttende undervisning. 

Den enkelte afdeling skal planlægge med mindst én lejrskole i indskolingen, én lejrskole på 

mellemtrinnet og en lejrskole i overbygningen. 

I overbygningen planlægges ekskursioner og evt. skolerejser på linjefagene alt efter de ønskede 

mål. 

Lejrskoler og ekskursioner betales af skolen og er en del af undervisningen. Beløbet finansieres 

fra afdelingens budget. Skolerejser er frivillige og finansieres af forældrene, eller gennem op-

tjening, dog betaler skolen for lærernes deltagelse. 

I forbindelse med egenfinansiering fremgår det af Undervisningsministeriets vejledning om eks-

kursioner, lejrskole, skolerejser m.v. at der intet er til hinder for ”…at forældrene gennem fæl-

les opsparing eller på anden måde i fællesskab kan have tilvejebragt midler, der kan dække 

udgifter, der ikke dækkes af kommunen eller skolen. Der tænkes på tilfælde, hvor man samler 

ind eller afholder aktiviteter, hvorved man tjener penge, der kan give eleverne mulighed for 

yderligere oplevelser på turen, fx i den periode, der må betegnes som elevernes fritid. Som 

eksempel kan nævnes en biograf- eller teatertur, der ligger uden for lejrskolens undervisnings-

mæssige formål. 

Der opkræves kr. 75 pr dag til forplejning for så vidt angår lejrskoler. 
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