
 

 

  

 

 

Princip for fællesarrangementer for elever i  

skoletiden, lejrskoleophold og udsendelse i praktik mv. 
  

  

Princippet bygger på værdierne stærk, ordentlig og værdiskabende.  

  

Mål:   

  

Elever lærer på forskellig måde og i forskellige sammenhænge. Derfor prioriteres det på Trane Skole & 

Børneby, at vi som en del af den daglige tilrettelæggelse af undervisningen inddrager det omkringliggende 

samfund, samt flytter en del af undervisningen udenfor skolens fysiske rammer. Alle arrangementer skal 

tilgodese såvel faglige som sociale formål.  

  

Vi vægter:  

  

 At alle klasser minimum en gang om året er på en ”ud af huset tur”.  

 At nogle af arrangementerne i løbet af skoletiden er med overnatning. Der planlægges derfor et 

arrangement med overnatning minimum.  

- 1 gang i løbet af 0-6 kl.  

- 1 gang i løbet af 7-9 kl.  

 At arrangementet i overbygningen går til udlandet, blandt andet for at styrke den internationale 

dimension.  

 At praktik er en del af undervisningen og i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning 

(UU) og andre aktører i kommunen.     

 At der det er en forudsætning, såfremt et arrangement har et element af egenbetaling, at 

arrangementet er frivilligt og, at der tilbydes alternativ undervisning på skolen for de elever der ikke 

har mulighed for at deltage. Dette drejer sig specielt om skolerejser.  

 

   

Praksis godkendt af Fællesbestyrelsen i forbindelse med princip om ”Ud af huset undervisning”  

  

Fællesbestyrelsen har drøftet egenbetaling vedrørende lejrskoler og skolerejser:  

 Lejrskole med overnatning. Elevbetaling maksimum kostpenge, kostpenge udgør et beløb på 75,- kr. 

pr. døgn. Klassekassen kan derudover være medfinansierende efter aftale med klasseråd.   



 

 

 Skolerejse i overbygningen. Elevbetaling maksimum kr. 2.500,- inkl. kost. 

 Lærerudgifter afholdes altid af skolen. 

  

En forudsætning for ovennævnte er, at afdelingerne i god tid melder ud til forældrene, hvis der er egenbetaling 

til arrangementer.  Forældrene informeres allerede fra de små klasser om dette, så der er mulighed for via 

klassekasser at spare op (oprettes og administreres altid af forældre).  

  

Princippet godkendt på fællesbestyrelsesmødet den 5. februar 2020  

 

 

 

Princippet dækker følgende fra styrelsesvedtægterne:  

 

Skole:  Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. 

  

  

  

  

  

  

 


