
Princip for lejrskole, skolerejse studietur på Karensmindeskolen 

 

Formål 

Lejrskolen skal give mulighed for at arbejde med faglige og sociale opgaver i en meningsfuld helhed.  

Lejrskoler og skolerejser skal medvirke til, at give eleverne social forståelse og viden, så de lærer at 

respektere andre menneskers meninger og adfærd.  

Mål  

Socialt 

• Øge elevernes sociale forståelse og tolerance, fællesskabs- og ansvarsfølelse. 

• Danne relationer på tværs af egen klasse samt klasser på årgangen. 

• Udvikle personlige kompetencer ud over de allerede kendte. 

• Arbejde forebyggende mod mobning. 

Fagligt 

• Styrke selvstændighed ved fælles planlægning af turene. 

• Udvikle indsigt i samt forståelse for samfundet også i andre lande. 

• Undersøge geografiske, historiske og naturvidenskabelige forhold. 

• Opleve sammenhæng mellem skolens fag. 

• Relatere de opnåede erfaringer i skolens virke og ved folkeskolens prøver. 

Skolens ansvar 

• Skolen finder tid og økonomi til 

o Koloni i SFO’regi for 3. årgang. 

o Lejrskole inden udgangen af 6. årgang jævnfør Rebild Kommunes styrelsesvedtægt. 

o Overnatning på 7. årgang efter klassedannelse med Øster Hornum. 

o Skolerejse ”Blå mandag” for 8. årgang i samarbejde med kirken. 

o Studietur for 9. årgang. 

o Studietur for 10. årgang. 

• Personalet er altid repræsenteret ved begge køn. Dette kan være en udfordring i SFO, da det er de 

tilknyttede pædagoger, der deltager i kolonien. 

  



Forældres ansvar 

• Sørge for at give deltagende lærere og pædagoger nødvendig information om elevers eventuelle 

sygdomme, allergier, etc. 

• Give deres børn de nødvendige redskaber og beklædning med. 

• Indbetale kostpenge jf. ”Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen” af 

23. februar 1999. 

• Indbetale beløb ved studietur i 10. klasse jf. ”Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser 

mv. i folkeskolen” af 23. februar 1999. 

• Forældre kan ansøge om fritagelse for deres barns deltagelse jf. ”Vejledning om ekskursioner, 

lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen” af 23. februar 1999. 

 

Skolebestyrelsens ansvar 

• At føre tilsyn med skolens overholdelse af princippet. 

• Regelmæssigt at evaluere og eventuelt revidere princippet mindst hvert 4. år. 

 

 

Godkendt i skolebestyrelsen 25 juni 2020  
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