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Princip for Lejrskole 

Formål 

Formålet med princippet er: 
• at støtte og udbygge det daglige undervisningsarbejde 
• at sikre at lejrskolen har et fagligt, et socialt og et oplevelsesmæssigt sigte 
• at støtte og fastholde fællesskabet i årgangen 

 
En lejrskole er undervisning over en eller flere dage henlagt til en lokalitet udenfor skolen, der er 
forholdsvis ukendt for eleverne. Det skal tilstræbes, at eleverne gennem aktiviteterne stifter 
bekendtskab med forskellige lokale kulturer. Der er mødepligt. 

Planlægning og gennemførelse 

Følgende skal iagttages: 
• at planlægningen og gennemførelsen af lejrskoleaktiviteter sker ud fra en 

helhedsbetragtning over aktiviteterne i den enkelte årgang - fagligt såvel som socialt 
• at lejrskolen sker i sammenhæng med de undervisningsforløb, som årgangen har været 

igennem 
• at de deltagende lærere sikrer turens faglige og pædagogiske sigte og forestår 

planlægningen af indholdet af disse  
• at eleverne i videst muligt omfang inddrages i forberedelsen og planlægningen af lejrskolen 
• at det tilstræbes, at de deltagende lærere er repræsenteret af begge køn, og at det er 

klassens primære lærere, der er med i den forberedende fase og i gennemførelsen af 
lejrskolen 

Specielt for fase 2 

På lejrskoler i fase 2 skal det tilstræbes, at eleverne: 
• bryder med kendte rammer 
• søger udfordringen mere end trygheden  
• udvikler evnen til at agere i forandring  
• får forståelse for andre kulturer 
• udfordres på selvstændighed og personligt ansvar 
• oplever værdien af kommunikation på andre sprog 

 
Disse mål kan f.eks. fremmes ved, at lejrskoler i fase 2 sker som udveksling mellem andre skoler i 
f.eks. de nordiske lande. Skolebestyrelsen opfordrer skolen til at indgå aftaler om venskabsskoler i 
andre nordiske lande. 

Birkerød Skole 



Birkerød Skole  www.birkerødskole.dk 
Birkerød Parkvej 12  birkeroedskole@rudersdal.dk  
3460 Birkerød     
Tlf. 46 11 41 80 

Økonomi 

Skolen afholder alle udgifter i forbindelse med lejrskolen. Skolen kan opkræve forældrebetaling 
svarende til dækning af elevens forplejning.  
 
Brug af klassekasser/forældrebidrag til dækning af rejseudgifter er uforenelige med den af 
undervisningsministeriet udsendte vejledning, samt Rudersdals Kommunes retningslinjer for 
lejrskoler og ekskursioner. Her fremgår det også, at sponsorater skal være til glæde for skolen som 
helhed og ikke kun til enkelte klasser/årgange. 
 
Tilvejebringelse af midler ved fælles indsamling eller på anden måde i fælleskab tilvejebringelse af 
midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af skolen, er kun tilladt for udgifter der ikke er 
nødvendige for gennemførelse af lejrskoleopholdet. 

Lejrskolen 

Hver årgang tilbydes 3 lejrskoleforløb i den samlede skoletid fra 0. til 9. årgang: 
• 2. eller 3. årgang – 1 overnatning 
• 6. årgang – 2 overnatninger 
• 8. årgang – 4 overnatninger 

 
Alle turene afholdes på hverdage. 
 
 
 
 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 20. marts 2013  
 
 
 
 


