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Dybbøl-Skolen Telefon:  88724362 

Sønderborg Kommune  dybbol-skolen@sonderborg.dk 
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Principper for lejrskoler, ekskursioner og skolerejser 

 

 
Skolebestyrelsen ønsker, at eleverne på Dybbøl-Skolen får oplevelser i samarbejde med det omgivende samfund. Dette 

kan f.eks. være som ekskursioner i forbindelse med den daglige undervisning. Det kan også være som skolerejser, 

såfremt det sker som udvekslingsrejser med tilskud. 

En gang i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling ønsker skolebestyrelsen, at eleverne skal på lejrskole 

(overnatningsture af forskellig varighed). Dette blandt andet for at styrke det det sociale fællesskab i klassen/på 

årgangen og for at give eleverne anderledes oplevelser i deres tid på Dybbøl-Skolen. 

 

Deltagerbetaling (ved lejrskoler og skolerejser): 

Kostpenge: 

Der opkræves kostpenge efter følgende retningslinjer: 

 Den enkelte elevs forældre sørger for elevens forplejning under lejrskoler. 

 Forældrene skal betale 85 kr. pr. døgn for elevernes forplejning under lejrskoler. Lærerne skal ikke impliceres i 

indbetalingen af forældrebetaling. Betalingen skal ske via bank-overførsel. Eventuel manglende indbetaling 

dækkes af skolen efter udsendelse af én rykker. Forældrebetalingen tilfalder den pågældende klasse og 

benyttes i forbindelse med lejrskolen.   

Fælles indbetaling: 

Til dækning af øvrige udgifter gives mulighed for, at klassen/årgangen ved: opsparing, arbejde, salg m.v. (skal 

godkendes af skolens ledelse) kan øge budgettet med et beløb, som ikke bør overstige 15% af den tildeling, klassen får 

af skolen.  

De opsparede midler tilfalder klassen/årgangen som fælles ejendom. 

Ved øvrige udgifter forstås betaling for yderligere oplevelser/aktiviteter, som ligger uden for turens 

undervisningsmæssige formål. 

 

Lejrskoler: 

Der er i budgettet afsat til følgende overnatninger 

 Indskolingen  2 døgn (1 overnatning)   

 Mellemtrin  3 døgn (2 overnatninger) 

 Udskoling  5 døgn (4 overnatninger) 

 

Derudover kan der ske arrangementer med overnatning ved omlagt undervisning. 

    

Procedure. 

  

1. Inden planlægning af lejrskole skal årgangsteamet/klasserne redegøre for det overordnede formål samt for det 

faglige indhold med den ønskede lejrskole. Dette fremlægges for nærmeste leder.       

2. Skolen budgetterer med 205 kr. pr. elev pr. døgn for mellemtrinnet (615 kr. i alt pr. elev) og 230 kr. pr. døgn 

for udskolingen (1150 kr. i alt pr. elev). 

3. Forældrene indbetaler via bankoverførsel i god tid, 85,- pr. døgn. 

4. I god tid, i forbindelse med bestilling af lejrskoleopholdet lægges et budget, som skal godkendes af skolens 

ledelse.  

5. Efter afholdt lejrskole udarbejdes regnskab, som afleveres til skolens ledelse. Der udbetales diæter og tillæg 

efter hjemkomst. 

 

Godkendt i skolebestyrelsen den 31. maj 2021 
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