Politik for ekskursioner, lejrskoler og udveksling

Formålet med ekskursioner, lejrskoler og udveksling er, at give eleverne
mulighed for oplevelser af kortere og længere varighed med varierende
geografisk afstand og med både fagligt og socialt indhold.
I hele skoleforløbet kan der gives mulighed for at besøge og have besøg af
en venskabsklasse. Besøget kan have en varighed af 1-3 dage.
Hyppigheden af ekskursioner og lejrskoler/udveksling fremgår af vedlagte
skema.
Alle årgange bør have mulighed for mindst én ekskursion uden for Egtveds
lokalområde og naturskole hvert skoleår.
0. – 6. årgang besøger hvert år naturskolen som en del af deres natur &
teknik undervisning.
Skolens ressourcetildeling kan sætte begrænsninger for, hvor mange
aktiviteter der kan igangsættes.

Definition af ekskursioner, lejrskoler og udveksling:
Med ekskursioner, lejrskoler og udveksling menes omlagt undervisning
med deltagelse af pædagogisk personale.

Økonomi i forbindelse med lejrskoler og ekskursioner:
Principperne er vedtaget under den forudsætning, at udgifterne kan
afholdes inden for skolens budget eller ved kollektiv indtjening (se
definition).
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Skolen kan kræve betaling fra forældrene til elevernes forplejning.
Disse kan max. udgøre:
Bh.klasse – 6. årg. (og aldersvarende elever i sp. kl.) 80 kr./dag
7. klasse – 9. årg. (og aldersvarende elever i sp. kl.) 110 kr./dag
Indeksreguleres med udgangspunkt i 1. august 2014.
Forældre, som mangler økonomiske ressourcer til at betale forplejning,
kan søge skolens skolefond.
Undervisningstiden bør ikke anvendes til at skaffe midler ved kollektiv
indtjening.
Definition af kollektiv indtjening:
Kollektiv indtjening er, når årgangens elever og forældre sammen laver
arrangementer, hvor overskuddet går til lejrskolen/ekskursionen, eller
hvis eleverne påtager sig et lønnet arbejde, der er øremærket til en
lejrskole/ekskursion.
Årgang:
Bh.kl.
1. årg.
2. årg.

Lejrskole/udveksling

Ekskursioner
1 dags varighed
1 dags varighed
1 dags varighed

3. årg.

1 dags varighed

4. årg.

1 dags varighed

5. årg.
6.
7.
8.
9.

årg.
årg.
årg.
årg.

Afdeling
C+O

3 dages lejrskole (VHV)

5 dages lejrskole
Lejrskole efter behov og
aftale med ledelsen

1 dags varighed
1 dags varighed
1 dags varighed
Erhvervsekskursion
Erhvervsekskursion
Ekskursioner efter behov
og aftale med ledelsen

VHV= Vingsted Historiske Værksted

Besluttet i skolebestyrelsen d 6. februar 2018
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