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For at højne faglighed og dannelse, orienterer Vedbæk skole sig mod
det omkringliggende samfund lokalt som nationalt. Det vil sikre
eleverne en så varieret og spændende skoletid som muligt. Derudover
kan lejrskoler have en særlig funktion i forhold til udvikling af
klassens trivsel og sociale liv.

Indhold:

Mål:


Det er et vigtigt led i vores ambitioner at skabe stærke og udviklende
læringsmiljøer. Derfor prioriterer vi at skabe rammerne for
muligheden at tage på ekskursioner og lejrskoler.



Ekskursioner og lejrskoler skal understøtte læring og trivsel. Det er
derfor centralt, at formålet med ekskursioner og lejrskoler er
tydelige, og at der efterfølgende følges op på om formålet er indfriet.



På Vedbæk skole definerer vi en ekskursion som en udflugt uden
overnatning, hvor en lejrskole er et ophold med mindst én
overnatning uden for skolen.



Elever har mødepligt – men ikke tvang – til at deltage på lejrskoler
og ekskursioner. Skolen kan dog ikke gennemtvinge en udvidelse af
undervisningstiden til også at omfatte overnatning. Hvis en elev af
særlige grunde ikke deltager i ekskursionen eller lejrskolen,
tilrettelægger skolen anden undervisning.



En skolerejse er i modsætning til lejrskoler ikke en del af
undervisningen og forudsætter frivillig indbetaling fra forældrene til
både transport og ophold, ligesom det er frivilligt om eleverne vil
deltage i en skolerejse. På Vedbæk skole kan der ikke gennemføres
skolerejser i skoletiden, med mindre det er aftalt med skoleledelsen.

Skolens ansvar:


Alle klasser kommer på ekskursioner hvert år, og skolen bakker op
om initiativer i forhold til skolerejser – særligt i forbindelse med ny
klassedannelse.



Alle klasser kommer på lejrskole:
o 1. kl – 5. kl hyttetur i 3 dage
o 6. kl – 9. kl lejrskole i 5 dage



Lejrskolen foregår i Danmark. I udskolingen kan lejrskolen foregå i

andre lande efter særlig tilladelse fra skolens ledelse.


Skolens ledelse og personale er opmærksomme på tilbud udenfor
skolen, som ved siden af lejrskoler og ekskursioner kan bidrage til at
understøtte elevers læring og trivsel og som samtidig ikke belaster
skolens budget uforholdsmæssigt ift. udbyttet.



I henhold til loven skal skolen betale alle udgifter til transport og
ophold på ekskursioner og lejrskoler.

Forældres ansvar


Forældrenes telefonnumre og adresser er korrekte i tilfælde af behov
for kontakt.



Forældrene bakker op om lejrskole og ekskursioner.



Forældrene deltager aktivt i tilrettelæggelsen af skolerejser i
forbindelse med ny klassedannelse i 6. klasse.



Forældrene har mulighed for frivilligt at bidrage til at betale til
aktiviteter af social og oplevelsesmæssig karakter, der ligger udenfor
ekskursionens og lejrskolens undervisningsmæssige formål.
Frivillige beløb må ikke betale for ophold og transport, og må ikke
opgøres som et beløb pr. barn eller pr. klasse. Det skal være tydeligt
for forældrene, at de frivillige indbetalinger er netop frivillige.
Friville indbetalinger kan fx ske via en klassekasse, via en
indsamling eller via en lønnet aktivitet – som dog ikke må finde sted
i skoletiden. De frivillige indbetalinger eller indsamlinger skal
komme alle eleverne i klassen til gode, uanset om alle forældre har
bidraget eller ej. Frivillige indbetalinger skal administreres af en
eller flere forældre.



Ved ekskursioner kan skolen dog kræve, at forældrene sørger for
elevens forplejning. Ved lejrskoler kan skolen opkræve forældrene et
beløb til forplejning. Taksten fastsættes årligt af
kommunalbestyrelsen.

