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Princip for fællesarrangementer for eleverne i
skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
Jævnfør Folkeskolens § 44 stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte principper for
fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold og udsendelse i praktik.
Formålet
Formålet med lejrskoler, skolerejser, ekskursioner og andre arrangementer er at give eleverne
mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser gennem et socialt og et fagligt indhold, som
de ikke får i den ordinære undervisning.
Lejrskoler
Lejrskoler fremmer elevernes muligheder for at arbejde på tværs af fagene og tilgodese de sociale
relationer eleverne imellem. Lejrskoler tilrettelægges, så der er et tydeligt fagligt indhold og
målsætning.
Der er mødepligt, da lejrskoler er en del af undervisningen. For elever, der alligevel ikke kan
deltager i en lejrskole, etableres der anden undervisning.
Der afholdes lejrskoler på følgende årgange:
3. årgang: 2 dage/ 1 overnatning
5. årgang: 5 dage/ 4 overnatninger
8. årgang: 4 dage/ 3 overnatninger
I ASF er der en overnatning på skolen for eleverne i ASF2 i forbindelse med dimissionsfesten.
Skolen afholder alle udgifter som er en forudsætning for gennemførelse af lejrskole dog opkræves
kostpenge jf. gældende takster af skolen.
Klassens elever og forældre kan i fællesskab tilvejebringe midler til at ”forsøde” lejrskoleopholdet.
Ekskursioner
Ekskursioner giver eleverne mulighed for fælles oplevelser, og en anden tilgang til undervisningen.
Ekskursioner er en del af undervisningen på alle årgange, og kan strække sig fra en enkelt lektion
til hele dagen. Eleverne har mødepligt.
Der kan anvendes forældrekørsel i forbindelse med ekskursioner. Tilkendegivelse til
forældrekørsel undersøges forud for arrangementets offentliggørelse.
Brobygning på 8. årgang
Formålet med brobygningen er at give eleverne et bedre kendskab til, hvad det vil sige at gå på en
ungdomsuddannelse, så det sætter dem i stand til at træffe et mere kvalificeret valg af
ungdomsuddannelse.
Brobygning etableres i samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU.
Erhvervspraktik på 8. – 9. årgang
Erhvervspraktikken sker i samarbejde med UU og formålet er at give eleverne indblik i livet på en
arbejdsplads samt at sætte eleverne bedre i stand til at kunne forberede deres valg af erhverv og
videreuddannelse. Det forventes, at eleverne selv finder en praktikplads.
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