Princip for ekskursioner, lejrskoler og skolerejser ved Hornum skole
Skolebestyrelsen har marts 2020 vedtaget nedenstående princip.
Bestyrelsen ved Hornum skole mener, at det er værdifuldt i forhold til trivsel og læring at give elever gode sociale og kulturelle
oplevelser.
Derfor er det målet, at hver klasse kommer på min. 3 ture eller ekskursioner i løbet af skolegangen (jf. skoles kommende profil om
”indsigt, udsyn og stort fællesskab”).


Indskoling – Lejrskole eller ekskursion
1. tur i indskolingen, f.eks. hyttetur i lokalområdet eller endagstur til sø, teater osv. med fokus på fællesskab og social trivsel.



Mellemtrin - Lejrskole
2. tur på mellemtrinet, f.eks. tur til Bornholm eller København med fokus på indsigt.



Udskoling - Skolerejse
3. tur i udskolingen, f.eks. København eller Berlin med fokus på udsyn.
Der vil også være mulighed for en 4. tur i udskolingen såfremt lærer, forældre og elever kan nå til enighed om det. Turen
planlægges som regel til at finde sted i 8. klasse. F.eks. til Sønderjylland eller lign.

Lejrskole og ekskursion
Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage, med mindst en overnatning henlagt til en lokalitet uden for skolen. Ekskursion kan
strække sig fra en enkelt lektion til en dagstur.
Begge finansieres i princippet af skolen og er en del af skolens undervisning og har dermed et overvejende fagligt sigte.
Til lejrskolen betaler forældrene udelukkende forplejning. Klassekassen kan evt. bidrage til aktiviteter i fritiden (f.eks. biograf,
svømmehal eller en is).
Der er mødepligt for eleverne. For elever, der ikke har mulighed for at deltage i lejrskolen, tilrettelægger skolen anden undervisning.
Skolerejse
Skolerejsen har ikke et undervisningsmæssigt sigte, men til formål at skabe et supplement af mere samvær- og oplevelsesmæssig karakter
til den daglige undervisning - dette betyder, at der ikke er mødepligt til en skolerejse. For de elever som ikke ønsker at deltage, vil skolen
tilrettelægge anden undervisning.
Skolerejsen finansieres af opsparede midler, som f.eks. klassekassen eller indsamlinger organiseret af forældrene. Skolen yder kun tilskud
til afholdelse af udgifterne til lærernes deltagelse.
På det første forældremøde i 7. klasse skal muligheden for skolerejser i udskolingen drøftes af klassens forældre og personaler. Der skal
som minimum drøftes og tages stilling til, om forældrene vil have børnene afsted, samt i hvilket omfang forældrene ønsker at skabe
aktiviteter eller indsamlinger, der kan generere midler til skolerejsen.
Skolen og klassens lærere bestemmer den aktuelle rejseform og destination på baggrund af dialog med forældre og elever.
Skolen kan aflyse en allerede planlagt tur, hvis klassens indsamlede midler ikke når det budgetterede beløb.
Klassekassen (administreres af forældrene)
Det anbefales at det KUN er administratoren af klassekassen der ved, hvor meget hver enkelt elev indbetaler. Alle indbetalinger er
frivillige. Ingen elever må afvises fra et arrangement pga. manglende indbetaling. Indbetalinger til klassekassen gennem årene returneres
ikke, hvis en elev flytter fra skolen.

Større indsamlinger til skolerejse (administreres af forældrene)
Ved større indsamlinger til f.eks. skolerejser anbefales det ligeledes, at det KUN er administratoren, der ved hvem, der har indbetalt.
Såfremt der ikke kan indsamles fra alle elever, overgives regnskabet ved deadline til skolen, som sørger for at indsamle fra de sidste
elever. Elever, der flytter fra skolen, får det indbetalte beløb retur, hvis eleven flytter minimum 6 måneder inden turen afholdes.
Såfremt turen ikke bliver til noget, returneres de indbetalte beløb til eleverne.
Skolens ledelse har ansvaret for, at alle gældende regler overholdes, der henvises i øvrigt til vejledning om ekskursioner, lejrskoler og
skolerejser m.v. i folkeskoleloven.
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