
                                                                                                              

 

Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, 
udsendelse i praktik mv. 

Jævnfør Folkeskolens § 44 stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte principper for fællesarrangementer 
for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold og udsendelse i praktik. Nedenfor findes en række under-
punkter, der figurerer som overskrifter for områderne.  

Såfremt aktiviteten er en integreret del af undervisningen, er der mødepligt. Dette gælder for ekskur-
sioner og lejrskoler. For elever, der af den ene eller den anden grund ikke deltager i en lejrskole eller 
i ekskursioner, etableres der anden undervisning. 

Formålet med lejrskoler, skolerejser, ekskursioner og andre arrangementer er at give eleverne mu-
lighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser gennem et socialt og et fagligt indhold, som de 
ikke får i en normal undervisning.  

Lejrskoler og skolerejser 
Lejrskoler og skolerejser har til formål at fremme elevernes muligheder for at arbejde på tværs af 
fagene og, at tilgodese de sociale relationer eleverne imellem. 

Lejrskoler tilrettelægges, så der er et fagligt indhold og en målsætning, der sikrer, at eleverne får en 
lærerig oplevelse samtidig med, at de får styrket det sociale sammenhold. 

Der afholdes, såfremt skolens økonomi kan rumme det, lejrskoler på Aabybro Skole på følgende 
årgange: 

2. årgang: 2 dage/1 overnatning 

4. årgang: 2 dage/1 overnatning 

6. årgang: 5 dage/4 overnatninger (Obligatorisk) 

7. årgang: 2 dage/1 overnatning 

Lejrskolerne kan foretages klassevis, to klasser sammen, 3 klasser sammen eller fælles for hele 
årgangen.   

I forbindelse med lejrskole opkræver skolen kostpenge jf. gældende takster. 

 

I forbindelse med Jammerbugt Kommunes 10. klasseordning afholdes en skolerejse til København 
i 10. klasse regi.  

10. årgang: 4 dage/3 overnatninger (Skolerejse) 
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Betaling i forbindelse med skolerejser fortages i henhold til gældende lov (§ 16 i lov om folkeskolen, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 739). Kostpenge og egenbetaling fastsættes af skolebestyrelsen. 

Ekskursioner 
Formålet med ekskursioner er at give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevel-
ser, som de ikke har mulighed for at få i den daglige undervisning på skolen. 

Ekskursioner er en del af undervisningen på alle årgange. 

Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion 
til hele dagen. Ekskursioner er en integreret del af undervisningen, hvor forberedelsen og opfølgnin-
gen foregår i undervisningen, og eleverne har mødepligt.  

Brobygning og praktik for 8. – 10. klasse 
Formålet med brobygning er at give eleverne et bedre kendskab til hvad det vil sige at gå på en 
ungdomsuddannelse, så det sætter dem i stand til at kunne tage et mere kvalificeret valg, når de skal 
vælge i enten 9. eller 10. klasse. Erhvervspraktikken er at give eleverne kendskab til livet på en 
arbejdsplads i så vid udstrækning som muligt og at give dem indblik i en ønsket arbejdsopgave, et 
ønsket erhvervsområde eller en ønsket type arbejdsplads. Herudover er formålet at sætte eleverne 
bedre i stand til at kunne forberede deres valg af erhverv og videreuddannelse. 

På Aabybro Skole er der brobygning på 8. årgang i løbet af foråret, hvor eleverne kan vælge to dage 
på én ungdomsuddannelse og 3 dage på en anden. På 9. og 10. årgang afholdes erhvervspraktik i 
henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 4. Såfremt eleven ikke har en praktikplads etableres i stedet et 
brobygningsforløb med en ungdomsuddannelse. 

Brobygning og erhvervspraktik etableres i samarbejde med UU.  

Fælles arrangementer 
Formål: At skabe åbenhed og samvær både indadtil blandt elever og lærere og udadtil blandt foræl-
dre og lokalsamfund. Dette kan ske gennem faglige, praktiske, musiske, fysiske og sociale aktiviteter, 
som afspejler den tid og den kultur, skolen er en del af.  

På Aabybro Skole afholdes fællesarrangementer således at: 

 Der skabes mulighed for at skabe nye relationer på tværs af årgange og afdelinger 

 Eleverne får mulighed for at opleve, at de er en del af skolens helhed 

 Eleverne får mod til at stå frem i større forsamlinger 

 Eleverne føler medansvar for deres skole 

 Der skabes/bevares fælles traditioner på skolen 

 Eleverne får kendskab til nærmiljøet 

 Eleverne skaber kontakter til lokale klubber, foreninger, erhvervsliv m.m. 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 2. marts 2017 

 


