
 

  

Principper for lejrskoler, hytteture og ekskursioner  
  

Lejrskoler og ekskursioner er en obligatorisk del af undervisningen. Turene bruges 

samtidig til at underbygge klassens sociale sammenhold.  

  

Alle udgifter – transport, ophold, mad og udflugter dækkes af skolen.  

  

Ekskursioner  

Ved ekskursioner benyttes i så høj grad som muligt offentlige transportmidler, når de 

ikke kan gennemføres til fods eller på cykel.  

  

Retningslinjer  
  

Økonomi  

I budgettet afsættes hvert år midler til  

• En lejrskole af 5 dages varighed på 7. klassetrin. Lejrskolen er en del af 

skoletilbuddet i Albertslund Kommune.  

• For specialgrupperne gælder særlige vilkår, som kan betyde afvigelser fra 

ovennævnte.  

  

Voksne deltagere  

På lejrskoler skal der være to voksne ledsagere – helst en af hvert køn. Det tilstræbes, 

at det er lærere (eller pædagoger), som kender eleverne, der deltager. Hvis der er 

elever med specialpædagogiske behov i klassen, fortager medarbejderne sammen med 

nærmeste leder, om der skal være yderligere voksne ledsagere.  

  

Ved ekskursioner skal der som udgangspunkt deltage 2 voksne. Ved ekskursioner til 

stranden forefindes et badecirkulære, som skal overholdes.  

  

Ved ekskursioner og lejrskoler, hvor der planlægges med aktiviteter, der kan indebære 

en særlig risiko – fx sejlads eller klatring – skal der følges særlige retningslinjer.  

  

Såfremt at det pædagogiske personale og ledelsen er bekymret for en elevs deltagelse 

på lejrskole, startes der 2 måneder før afholdelse af lejrskolen, en tæt dialog med den 

unge og dennes forældre. Der skal drøftes og besluttes hvad der skal til for at den 

unge kan deltage, så den unge har mulighed for at genopbygge den manglende tillid 

hos det pædagogiske personale og ledelsen. Såfremt at det pædagogiske personale 

og skolens ledelse fortsat ikke har tillid til at den unge kan deltage på en ordentlig 

måde, skal den unge undervises i en anden klasse i ugen der er lejrskole. Her vil 

forældrene blive orienteret senest 14 dage før afholdelse af lejrskole.     

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen den 22. august 2017  

  

Vedtaget i MED-udvalget den  4. marts 2021 

        


