Reerslev Skole:
Principper for Lejrskole, hytteture og overnatninger

Overordnet

I 0. – 5. klasse kan overnatningsarrangementer med et socialt sigte
finde sted en gang årligt.
På 6. klassetrin indgår – i overensstemmelse med de kommunale
regler – et lejrskoleophold.

Lejrskole

Lejrskolen skal indgå i et undervisningsforløb og have både et
fagligt og socialt sigte.
I I-klassen kan der dispenseres fra fagligt indhold
En lejrskole strækker sig som hovedregel over en skoleuge med 4
overnatninger.
Lejrskoleudgiften skal hovedsagelig dækkes af det kommunale
lejrskoletilskud.

Forældrebetaling

Forældrebetaling ved lejrskoler må højst andrage et beløb
svarende til Forbrugerstyrelsens vejledende kostudgift pr. fulde
døgn.
Forældrebetaling ved lejrskoler må bidrage til sociale aktiviteter.
En eventuel forældrebetalingen kan ske gennem opsparing via
klassekassen eller ved et – efter aftale med forældregruppen - til
formålet indbetalt beløb.
Undladelse af individuel forældrebetaling må ikke forhindre en elev
i at deltage i en lejrskole.

Overnatning /
Hyttetur

Ved en overnatning forstås et arrangement, hvor elever og
medarbejdere overnatter på skolen som del af et fagligt og / eller
socialt forløb.
Overnatning kan arrangeres i samarbejde med fritidsdelen.
En hyttetur skal indgå i et undervisningsforløb og have både et
fagligt og et socialt sigte og strækker sig som hovedregel over 3
skoledage med 2 overnatninger.

Forældrebetaling

I begge tilfælde indgår forældrebetaling svarende til
Forbrugerstyrelsens vejledende kostudgift pr fulde døgn.
Forældrebetalingen kan ske gennem opsparing via klassekassen
eller ved et til formålet indbetalt beløb.
Undladelse af individuel forældrebetaling må ikke forhindre en elev
i at deltage i en hyttetur / overnatning.
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Reerslev Skole:
Principper for Lejrskole, hytteture og overnatninger
Forældrearrangerede Ved disse arrangementer er såvel indhold som økonomi skolen
hytteture
uvedkommende.
Skolerejser

Skolerejser indgår ikke som en naturlig del af Reerslev Skoles
aktiviteter.

Koloni i Fritidsdelen

Dette område skal drøftes i / med skolekontaktudvalget i SFOViben.
Følgende skal drøftes:
Varighed: 4 dage, 3 overnatninger
Forældrebetaling
Forslag: Som i UV-afdeling
Tidspunkt: 1 uge i sommerferien f.eks 2. ferieuge
Deltagere / klassetrin: 2.kl

Overnatning i
Fritidsdelen

Ved en overnatning forstås et arrangement, hvor elever og
medarbejdere overnatter på skolen.
Overnatning kan arrangeres i samarbejde med UV-afdelingen.

Andre bemærkninger Husk at eleverne har eget sygesikringsnummer. På lejrskole- og
koloni medbringes kopi af oplysningssedler på eleverne, som
findes på kontoret
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