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DEN 6. FEBRUAR 2017 Principper for afvikling af  
lejrskoler og hytteture 
 

 

LEJRSKOLER 

 
6. klasse 

 5 dages tur - inden for landets grænser 
 
Skolen giver et tilskud på kr. 750,- pr. elev 
- herudover betales for lærernes værelser, linned mm. 
- der må opkræves kostpenge efter undervisningsministeriets 
vejledende takster  
- der ydes time/dagpenge efter gældende regler 
 

 
8. klasse 

3 dages tur - inden for landets grænser. Afvikles i 2. halv-
del af 8. skoleår eller i 1. halvdel af 9. skoleår. 
 

Skolen giver et tilskud på kr.15.000,- pr. klasse 
- herudover betales for lærernes værelser, linned mm. 
- der må opkræves kostpenge efter undervisningsministeriets 
vejledende takster  
- der ydes time/dagpenge efter gældende regler 
 

Lejrskolen kan alternativt placeres i første halvdel af 9. klassetrin, såle-
des at udgiften afholdes inden for det samme budgetår. Ved planlæg-
ning af 8. skoleår beslutter lærerteamet, hvornår afviklingen af lejrsko-
len finder sted. 
 
Da et lejrskoleophold defineres som et undervisningsforløb, skal der i 
alle tilfælde udarbejdes en formåls- og målbeskrivelse. 
Herefter bestemmes destination, og der udarbejdes et budget for tu-
ren. Kopi til ledelsen. 
 
Hvis lejrskoleopholdet fordrer yderligere ressourcer end skolens skal 
nedenstående regler følges: 
 

- Yderligere indtjening må maximalt strække sig over 2 skole-
dage. 

Den kollektive indtjening kommer alene lejrskoledelta-
gende elever til gode. Den er frivillig og forældrestyret. 
Klasselærere har udelukkende vejledende funktioner, 
og de skal ikke løse praktiske opgaver i forbindelse 
med indtjening. 

 

http://www.saks-skole.dk/


 

SIDE 2 - Kollektivt forældretilskud skal altid komme alle elever til gode.  
Tilskuddet skal opfattes som en donation til skolen og 
administreres altid af klasserådet. 

 
Klassekasser skal ALTID administreres af klasserådet, og de indsam-
lede midler går til at ”forsøde” elevernes skolegang.  
 

 

 

  

HYTTETURE 

 
- i 3. klasse 

 hyttetur med 1 overnatning 
 
Skolen giver et tilskud på kr. 125,- pr. elev 
- herudover betales for lærernes værelser, linned mm. 
der må opkræves kostpenge efter gældende regler 
der ydes time/dagpenge efter gældende regler 
 

- i 7. klasse 
introdage med 1 overnatning  
- dagene skal ligge i starten af skoleåret 
 

Der ydes ikke tilskud 
der må opkræves kostpenge efter gældende regler 
der ydes time/dagpenge efter gældende regler 
 

Der må ikke findes individuel forældrebetaling sted. 
 
Forældre skal ved skolestart orienteres om vores principper for afvik-
ling af lejrskoler og hytteture.  

   

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 6. november 2017 

 


