
Principper Kirstinebjergskolen 

Lejrskoler i Kirstinebjergskolen 

Lejrskoler i Kirstinebjergskolen finder sted én gang i skoleforløbet på 7.-9. Årgang, normalt på 8. Årgang. 
 
Formål 
Lejrskoler tjener generelt et undervisningsmæssigt formål, hvorfor planlægningen i forbindelse med hver 
enkelt lejrskole sker inden for skolens/klassens målsætninger og årsplaner. Lejrskoler indgår i skoleforløbet 
for at styrke kvaliteten i undervisningen. Form og indhold skal udgøre et hele, hvorfor lejrskolen skal have 
sammenhæng med den daglige undervisning og/eller med klassens sociale relationer. Lejrskolen skal 
desuden planlægges ud fra hensyntagen til linjernes egne karakteristika.  
 
Planlægning 
I forbindelse med planlægning af lejrskole afholdes der en generel drøftelse mellem forældre, elever og 
lærere. Skolens ledelse inddrages ligeledes i planlægningsfasen med henblik på dialog om projektet.  
 
Deltagere 
Selve lejrskoleopholdet tilrettelægges af lærere og elever i fællesskab. Det er klasselærerens ansvar, at der 
er overensstemmelse mellem form og indhold. Ellers deles læreransvaret ligeligt mellem implicerede 
lærere 
 
Klasselæreren skal være fast deltager i lejrskolen, og øvrige skal have tilknytning til klassen. I særlige 
tilfælde kan klasselærerens rolle overdrages til en anden af klassens lærere. Det er endvidere 
klasselærerens opgave i god tid at informere skolens ledelse om de ydre rammer, således at tidsplan for 
økonomi og pædagogik afvikles tilfredsstillende.  
 
 
Budget 
Budgettet for lejrskolen tager udgangspunkt i et kronebeløb tildelt pr. deltager, fastsat af Fredericia 
Kommune (2012:  698,- pr. elev) Beløbets størrelse fastsættes og reguleres af skoleforvaltningen.  
Der opkræves egenbetaling for elevernes fortæring (2012: 78,- kr pr. elev pr. dag)   
Kirstinebjergskolen giver herudover et tilskud til lejrskole på samme beløb som det kommunale tilskud.  
Det betyder et samlet tilskud 2012 på ca. 1400,- kr. + egenbetaling. Beløbet reguleres årligt. 
 
Forældrene kan tilvejebringe midler, der kan dække udgifter, der ikke dækkes af skolen. Der tænkes på 
tilfælde, hvor man samler ind eller afholder aktiviteter, hvorved man tjener penge, der kan give eleverne 
mulighed for yderligere oplevelser på turen.  
 
Midlerne kan eksempelvis indtjenes  
- af eleverne uden for skoletid  

- ved overskud fra forældrearrangementer.  
 
 
Adfærd på lejrskolen 
Ved elevers uhensigtsmæssige adfærd på lejrskoler – hvor læreren ikke længere kan tage ansvaret – 
kontaktes skolens ledelse, som efterfølgende kontakter hjemmet med henblik på planlægning og aftale om 
opfølgning og sanktioner.  
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