
   
 

Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog 

 

Princip for lejrskole og andre sociale arrangementer 
 
Formål: 
Princippet skal sikre ens muligheder for alle klasser for at komme på lejrskole. Lejrskolen 
har et fagligt og socialt indhold. 
 
Princippet skal sikre, at forældre og personale sammen arrangerer lejrskoler og 
endagsture med fagligt eller/og socialt indhold. 
 
Mål: 

 Skolen planlægger lejrskole for 5. årgang (1 overnatning) og 8. årgang (4 
overnatninger) 

 Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for muligheder for faglige og 
sociale ture. 

 Skole og forældre arbejder sammen om at give eleverne flere lejrskoler og 
endagsture med forældredeltagelse. 

 Lejrskole og endagsture skaber rammer, der giver mulighed for at styrke de sociale 
omgangsformer. 

 
Skolens ansvar: 

 Skolen sikrer, at lejrskole på 5. og 8. årgang bliver gennemført. 

 Lærerne forventes at samarbejde med forældrene om lejrskoler og andre 
endagsture. 

 Lærerne arbejder med fagligt indhold før og efter turene. 

 Lærerne planlægger indhold, der styrker det sociale fællesskab i klasserne. 
 
Forældrenes ansvar: 

 Forældrene støtter op om arbejde med at tjene penge til lejrskole på 8. årgang. 

 Forældrene opfordres til at planlægge ture ud af huset med forældredeltagelse og 
lærerdeltagelse i lærernes arbejdstid. 

o Forældre kan ”låne” klasse/årgange i op til 3 dage på skoledage. 
o Lærernes/pædagogernes deltagelse kan kun ske indenfor normal arbejdstid 

og vil altid bero på en konkret vurdering fra skoleledelsens side. 
o Når forældre ”låner” klasser/årgangen er det indenfor rammen af ”Den åbne 

skole”. Rask Mølle Skole indhenter derfor børneattest på de forældre, der 
skal med. 

o Der ydes ikke et økonomisk tilskud fra skolen, når forældre ”låner” 
klasser/årgange. 

 Forældrene opfordres til at byde ind med ideer til arrangementer både i og udenfor 
skoletid. 
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De formelle rammer: 
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper 
som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3 
at: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”. 
 

Godkendes/revideres senest 2 år efter godkendelse 

 

Godkendt i Skolebestyrelsen på Rask Mølle Skole den 14. december 2022 
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Sussie Bruhn Olesen 

Formand for Skolebestyrelsen på Rask Mølle Skole 

 


