
Princip for ekskursioner og lejrskoler
Vestervang Skole i Viborg

Vestervang Skole

Formål

Arrangementeruden for skolen i form af ekskursionereller lejrskoler har til formål at etablere, vedligeholde og
udbygge velfungerende fællesskaber - både for den enkelte elev, de enkelte klasser og hele årgangen. Desu-
den har fællesarrangementeret faglig formål i forhold til at give både den enkelte elev og fællesskabet øget
læring på en måde, der er anderledes end den daglige undervisning på skolen i form af lokalitet, andet miljø og
andre kulturer, Derved styrkes såvel den enkelte som fællesskabeti forholdtil perspektiv, motivation, indsigt
og forståelse,

Og så skal det være sjovt!

Mål

Alle elever på Vestervang Skole skal i deres skoleforløb fra 0. til 9. klasse opleve såvel ekskursioner som lejr-
skoler. Der tilstræbes følgende konkrete målsætninger:

& Alle klasser kommer på mindst én ekskursion hvert skoleår

e Alle klasser kommerpålejrskole i forbindelse med afrunding af indskolingen

& Alle klasser kommerpålejrskole i forbindelse med afrunding af mellemtrinnet

. Alle klasser kommerpålejrskole i løbet af 9. årgang

I overensstemmelse med formålet tages der udgangspunkt i fællesskabet og et ønske om atinkludere alle elever.
Der tages ved planlægning og gennemførsel af arrangementer højde for de socioøkonomiske forhold i Vestervang
Skoles skoledistrikt, således eventuel egenbetaling i forbindelse med arrangementerne minimeres.

Definitioner

Ekskursioner

En ekskursion er en del af den daglige undervisning, og der er derfor som udgangspunkt mødepligt for elever-
ne. Der er tale om undervisning, men på en anden måde og en anden lokalitet endtil daglig. Skolens personale

er derfor bevidste om, hvad formålet er med ekskursionen. Samtlige udgifter til ekskursioner afholdes af sko-
len.

Ekskursioner omfatter som udgangspunktikke forældreplanlagte udflugter, der primært skal ske uden for sko-
letiden. Der kan i særlige tilfælde planlægges udflugter i skoletiden, hvilket i så fald skal ske i tæt samarbejde
mellem personale, ledelse og forældre. Personalets involvering er her med afsæt i skolens muligheder, og der

kan ikke forventes deltagelse uden for den almindelige skoletid.

Lejrskoler

En lejrskole er undervisning overflere skoledage henlagttil en lokalitet uden for skolen, og der er derfor som

udgangspunkt mødepligt for eleverne. Der kan dog være særlige grundetil, at enkelte elever ikke ønsker over-
natning og dermedikke kan deltage i lejrskoler. Formålet er at giver eleverne lejlighed til på stedet at gøre
erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyntil emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige
undervisning. Samtlige udgifter, der er nødvendige for lejrskolens gennemførelse, afholdes som udgangspunkt

af skolen. Der opkræves som udgangspunkt alene egenbetaling til forplejning. Forældre kan gennem fælles

opsparing eller på anden måde i fællesskab have tilvejebragt midler, der kan give eleverne mulighedfor yderli-

gere oplevelser på turen i den periode, der må betegnes som elevernesfritid.

Skolens ansvar

Skolen planlægger og gennemfører ekskursioner og lejrskoler i overensstemmelse med nedenstående delmål:

e  Ekskursioner og lejrskoler planizegges og efterbearbejdes i samarbejde med elever og foraeldre i relevant
omfang.

e Der er konkrete faglige og sociale formål med planlagte ekskursioner og lejrskoler, der giver mulighed for
at opnå formålene med varierende metoder og aktiviteter.



e De planlagte ekskursioner og lejrskoler skal skabe rammen om fællesskab og sammenhæng,så alle får
udbytte af klassens eller årgangens sociale mål og aktiviteter.

. Der deltager som udgangspunkt mindst to voksne på ekskursioner og lejrskoler. Der kan undtagesherfra i
tilfælde af mindre ekskursionertil Landstedeteller lign.

Ekskursioner planlægges og gennemføres efter behov og relevans vurderet af skolens personale i de enkelte

klasser og på de enkelte årgange. Omfanget af ekskursioner må ikke afvige væsentligt mellem klasserne på en
given årgang.

Lejrskoler planlægges og gennemføres med udgangspunkti følgende forventninger:
€ Afrunding af indskolingen - overgang til mellemtrin

Som afrunding af indskolingen planlægges lejrskole på 3. årgang i løbet af foråret. I A-klasserne kan lejr-
skolen omfatte flere eller andre årgangei indskolingen efter skolens vurdering. Der er typisk tale om en
enkelt overnatning i lokalområdet. Lejrskolen planlægges i tæt samarbejde med forældre og kan indbefat-
te forældreovernatning. Lejrskolen er med kendte voksne fra skolen, og det tilstræbes endvidere, at ele-
verne i løbet af lejrskolen møder deres kommendelærere på 4. årgang. Skolen afholder samtlige omkost-
ningertil denne lejrskole.

e  Afrunding af mellemtrinnet - overgang til udskoling

Som afrunding af mellemtrinnet planlægges lejrskole på 6. årgang i løbet af foråret. I A-klasserne kan
lejrskolen omfatte flere eller andre årgange på mellemtrinnet efter skolens vurdering. Der kan være tale
om flere overnatninger inden for Danmarks grænser, så der kan benyttes DSB skolerejser som transport-
valg. Lejrskolen planlægges i nødvendigt omfang i samarbejde med forældre, særligt i A-klasserne under
hensyntagen til elevernes faglige og sociale forudsætninger. Lejrskolen er med kendte voksnefra skolen.
Der opkræves egenbetaling til elevernes forplejning svarende til 75 kr. pr. elev pr. dag (2020 niveau).
Skolen afholder samtlige øvrige omkostninger,

…… Afslutning af folkeskolen

Som afslutning på folkeskolen planlægges lejrskole på 9. årgang i løbet af efteråret, således lejrskolen
kan indgå som relevant del af undervisning i den resterende del af skoleåret. I A-klasserne kan lejrskolen
omfatte flere eller andre årgange i udskolingen efter skolens vurdering. Der kan være tale om flere over-
natninger uden for Danmarks grænser. Lejrskolen planlægges i nødvendigt omfang i samarbejde med
forældre, særligt i A-klasserne under hensyntagentil elevernes faglige og sociale forudsætninger. Lejrsko-
len er med kendte voksne fra skolen. Der opkræves egenbetaling til elevernes forplejning svarendetil ca.
75 kr, pr. elev pr. dag (2020 niveau). Skolen afholder samtlige øvrige nødvendige omkostninger. Klasser-
ne kan dog via opsparing i klassekassereller lignende give eleverne mulighed for yderligere oplevelser på
lejrskolen. Dette tilskud maksimerestil 500 kr. pr. elev for at sikre ensartede oplevelser og aktiviteter på
tværs af årgangen.

Skolens omkostningertil gennemførsel af ovenstående lejrskoler omfatter samtlige udgifter til personalet i form
af tillæg og timer samt et yderligere tilskud til transport, forplejning til personalet, overnatning og aktiviteter.
Det samlede forventede tilskud godkendes af bestyrelsen ved fastlæggelse af budgettet for det kommende
skoleår og udgør i niveauet 200.000 kr. (2020 niveau) under hensyntagentil skolens samlede økonomi.

Deltaljeret budget for gennemførelse af lejrskoler forelægges til skolebestyrelsens godkendelse og indgår i den

løbende budgetopfølgning.

Forældrenes ansvar

Forældrene deltager i samarbejdet omkring planlægningen af ekskursioner og lejrskoler i relevant omfang -
dels via forældreråd og dels elevspecifikt i forhold til særlige behov. Samarbejdet afstemmes medpersonalet.

Eventuel varetagelse og administration af klassekasser, opsparing mv., herundertilskud til lejrskolen i udsko-
lingen samt planlægning og gennemførsel af øvrige udflugter for klasserne, påhviler forældrene fuldt ud.

Elevernes ansvar

Eleverne involverer sig i planlægningen af ekskursioner og lejrskoler, da de indgår som en del af elevernes

daglige læring, trivsel og dannelse. Den konkrete planlægning, afvikling og efterbehandling skeri samarbejde

med lærerne og pædagogerne.



Succeskriterier

Eleverne får oplevelser og nye indtryk i andre omgivelser. Fællesskabet og relationerne på årgangen styrkes -

og erfaringer, oplevelser samt læringsrefleksioner inddrages i undervisningen. Både gennem forældreoplæg,

projektopgaver og i forbindelse med eksamen.

Lærerne evaluerer såvel det faglige som sociale udbytte af lejrskolerne, der forelægges og drøftes med skolens

ledelse. På den baggrund evaluerer skoleledelsen samlet med bestyrelsen én gang årligt.

Således vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 10.03.2020

     iKae Hl dreasen Lospecororny
Formand/for skolebestyrelsen Skoleleder Ansvarlig for principgruppe


