Rask Mølle Skole d. 30. maj 2018

Informationsbrev angående lejrskoler på Rask Mølle Skole
Kære forældre!
Vi har på det seneste skolebestyrelsesmøde drøftet omfanget af lejrskoler på Rask Mølle Skole. I
den forbindelse blev vi opmærksomme på, at vi nok har været ret privilegerede i forhold til antallet
af ture, hvis vi sammenligner os med andre skoler rundt om i landet. Det er således ikke længere en
selvfølge, at alle elever i folkeskolen oplever at komme afsted på lejrskole.
På Rask Mølle Skole ønsker vi dog ikke at gå så vidt, at vi helt fratager eleverne muligheden for at
komme afsted, da der efter vores opfattelse er høj grad af faglighed samt social- og personlig
dannelse forbundet med disse ture. Ikke desto mindre må vi i lyset af skolens aktuelle økonomiske
situation og midler til at løse kerneopgaven, den daglige drift, også erkende, at ledelsen ikke
længere kan forsvare at bruge en stor mængde personaletimer på dette. Derfor blev vi enige om, at
vi fremadrettet er nødsaget til at reducere antallet af lejrskoler. Vi havde en god og konstruktiv
dialog og blev enige om følgende scenarier.
I skoleåret 18/19 skal disse klasser på lejrskole:
 5. årgang (1 overnatning i Vingsted Jernalder by).
 6. årgang (2 overnatninger et sted i Danmark).
 8. årgang (4 overnatninger) Lejrskolen skal planlægges, udføres og betales som en samlet
årgang.
 Derudover er der mulighed for dagsekskursioner i tidsrummet 8.00 – 17.00 i alle klasser.
Fra skoleåret 19/20 gælder følgende:




5. årgang (1 overnatning i Vingsted Jernalder by).
8. årgang (4 overnatninger) Lejrskolen skal planlægges, udføres og betales som en samlet
årgang.
Derudover er der mulighed for dagsekskursioner i tidsrummet 8.00 – 17.00 i alle klasser.

Vi er naturligvis kede af, at skulle træffe denne beslutning og fjerne nogle gode oplevelser, men det
er desværre en nødvendig prioritering.
Vi håber på jeres forståelse og vil benytte anledningen til at minde om, at forældrerådene i klasserne
jo altid er meget velkomne til på eget initiativ at skabe sociale ture/arrangementer for eleverne.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen og ledelsen på Rask Mølle Skole
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Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog

