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Lejrskoleophold og skolerejser 
 

Formål: 
 
 
 
 

Lejrskoleophold: Undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for 
skolen med det 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. Skolen beslutter rejsemål og inddrager elever og forældre i 
drøftelsen heraf. Der er mødepligt for eleverne. 
 
Supplerende forældrebetaling: 
På lejrskoleophold dækker skolen alle udgifter forbundet med lærernes deltagelse og 
med elevernes transport, ophold, entréudgifter og lignende. 
Forældrene kan i fællesskab tilvejebringe midler, der kan dække udgifter, der ikke 
dækkes af skolen, fx via klassekassen. Det kan dreje sig om udgifter til yderligere 
oplevelser som fx en biograf- eller teatertur. 
 
 

Ramme: 
 
 
 
 

I skoleforløbet kan en klasse, hvis der er resurser til det, komme på to ture 
(lejrskoleophold) 
 

3. - 6. klassetrin 1 tur med 2-3 overnatninger  
7. - 9. klassetrin 1 tur med 4 overnatninger  
 

Turene bevilges af skoleledelsen efter ansøgning, der skal angive formål, rejsemål, 
tidspunkt, varighed og budget. Program udarbejdes efter endelig godkendelse. 
 
Økonomi: I det årlige skolebudget fastlægges maksimumudgiften pr. tur (ekskl. 
hjemmets bidrag til forplejning) samt det maximale antal ture, der kan afholdes i 
budgetåret. Dvs. det kan være nødvendigt at afvise ture i kalenderåret. 
 
I lejrskoleopholdets/skolerejsens budget skal altid indregnes hjemmets betaling for 
forplejning. I 2014 er beløbet 80,- kr. pr. døgn pr. elev. Beløbet indeksreguleres. 
Der deltager to lærere pr. tur. 
 
Skolen afsætter lærertimer og udbetaler lejrskoletillæg til lærerne efter gældende 
regler til alle former for lejrskoler og skolerejser. 
 

 
Formål: Skolerejser: Et skolebaseret supplement/alternativ til den almindelige undervisning: 

Formålet er derfor ikke undervisning i et emne eller lignende som led i den daglige 
undervisning. Formålet er i højere grad at skabe et supplement af mere samværs- og 
oplevelsesmæssig karakter til den daglige undervisning. 
Det er frivilligt for eleven at deltage. Der arrangeres undervisning på skolen for 
elever, der ikke deltager. 
 

Ramme: Økonomi: Ved skolerejser af enhver art afholder skolen alle udgifter til lærernes 
deltagelse og evt. også til andre udgifter. Forældre og elever finansierer den 
resterende del af udgiften. 
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Skolerejser i form af udvekslingsrejser for klasse eller hold kan arrangeres som en 
ekstra tur udover de i indledningen nævnte ture. Rejsen bevilges af skoleledelsen 
efter ansøgning. Eventuel opsparing foretages via forældre. 
 
Hvis en elev gerne vil deltage i en planlagt skolerejse, men familien ikke kan bidrage 
med den nødvendige betaling, kan skolen efter ansøgning beslutte at betale udgiften 
for eleven. 
 
Klassen/holdet kan ansøge Mulighedskassen om tilskud til rejsen eller evt. genbesøg. 
 

Lovgivning: 
 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23242 
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