
 

Princip for ekskursioner, lejrskoler, skolerejser og praktik  

Formål:  

At bringe klarhed over hvorledes praktik, ekskursioner, lejrskoler og skolerejser benyttes i 

undervisningen på Hundested skole, samt opstille regler og krav til disse.  

Mål:  

Man lærer noget væsentligt, når skolen vender kræfterne udad mod lokalsamfundet, verden og 

fremtiden. Derfor prioriterer Hundested skole at ekskursioner og lejrskoler samt praktik indgår 

som en naturlig del af undervisningen i hele skoleforløbet. Vi ønsker at styrke samarbejdet med 

lokalsamfundet, og ønsker at vore elever for et stort kendskab til og berøring med de muligheder 

der ligger i lokalsamfundet.  

Princip:  

Ekskursioner Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en 

enkelt lektion til hele dagen. Ekskursioner er en integreret del af undervisningen, hvor 

forberedelsen og opfølgningen foregår i undervisningen og eleverne har mødepligt. Den enkelte 

elevs forældre sørger for penge til forplejning eller for madpakke og drikkevarer til barnet, som på 

en almindelig skoledag.  

Lejrskoler: 

Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage med mindst én overnatning henlagt til en 

lokalitet uden for skolen. Lejrskoler har til formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre 

erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til 

den daglige undervisning. Der er mødepligt for eleverne. For elever, der ikke deltager i lejrskolen 

fordi det ikke er muligt for dem, tilrettelægger skolen anden undervisning. Skolen fastsætter 

budget for lejrskolen. Til forplejning kan der opkræves 75 kr. pr. dag. Der deltager normalt 2 

lærere pr. klasse.  

På Hundested skole tilstræbes at gennemføre følgende lejrskoler:  

Hundested Skole På 4. klassetrin tager klasserne på lejrskole med to overnatninger, inden for 

landets grænser. Indholdet i denne lejrskole skal fortrinsvis baseres på dansk historie og dansk 

identitet.  

På 6. klassetrin tager klasserne på lejrskole med to overnatninger. Hovedvægten på denne 

lejrskole er sociale relationer eleverne imellem og lejrskolen prioriterer friluftsliv, grønt miljø og 

naturaktiviteter højt, og søger på denne måde at støtte op om kommunens vision om det rå og 

autentiske Halsnæs.  

På 8. klassetrin tager klasserne på lejrskole med fire overnatninger. Hovedvægten på denne 

lejrskole er internationale relationer/historie og denne lejrskole kan derfor lægges uden for 

landets grænser hvis det kan gøres inden for de afsatte midler.  



 

Frivillig forældrebetaling:  

Hvis klassens forældre har oprettet en frivillig klassekasse, er det tilladt at benytte midler fra 

denne på alle lejrturene, for på den måde at give turene ekstra indhold som ikke ville være muligt 

inden for lejrskolens budget. Ønsker klassen at indsamle penge ved salg af lodsedler, kalenderen 

o.lign for diverse foreninger er dette tilladt, men må ikke foregå på skolens område. Klassekasser 

og evt indsamlede penge administreres af forældrene uafhængigt af skolen.  

Skolerejser:  

Skolerejser er et supplement til den almindelig undervisning, og formålet med turen skal ligge 

indenfor folkeskolelovens rammer. Deltagelse i skolerejsen er ikke en nødvendig forudsætning for, 

at kunne deltage i den almindelige undervisning. Indsamling af penge til skolerejser er forældrenes 

ansvar, og det er forældrene der står for de praktiske gøremål i den forbindelse. I tilfælde af at 

nogle af forældrene pludselig og uventet ikke ønsker at bidrage økonomisk til en planlagt 

skolerejse, kan skolen komme i den situation, at den skal betale disse udgifter, hvis skolerejsen 

skal gennemføres. Skolens ledelse kan dog aflyse en skolerejse, hvis udgifterne bliver uforudset 

store eller for uoverskuelige. Skolen betaler alle udgifter i forbindelse med lærernes deltagelse.  

Ordensregler på ture med overnatning:  

Skolens ordensregler og princip for god ro og orden finder også anvendelse på lejrskoler, 

ekskursioner og skolerejser. Grove overtrædelser af de fastsatte regler kan medføre hjemsendelse 

af elever på forældrenes regning.  

Praktik og brobygning:  

Praktik og brobygning skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse.  

Skolens ansvar  

• Skolen tilstræber, at alle elever kommer i praktik i 8. og 9. klasse.  

• Skolen tilstræber, at der opsættes individuelle mål for alle praktik- og brobygningsforløb.  

• Skolen besøger eleverne på praktikstedet og sikrer at målet med praktikken bliver opfyldt på det 

pågældende praktiksted.  

• Skolen tilstræber at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge relevante 

praktiksteder og brobygningsforløb.  

Forældrenes ansvar:  

• Forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning.  

• Forældrene tilstræber at hjælpe hinanden og skolen med at finde praktiksteder til eleverne. Hvis 

ikke man finder et praktiksted, skal man møde i skole og følge undervisningen sammen med en 

anden klasse denne uge.  
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