Princip for Ture med overnatning
Mål:
• at skabe en ensartethed for ture med og uden overnatning for alle elever på skolen
• at sikre at lejrskolen har et fagligt, et socialt og/eller et oplevelsesmæssigt sigte
• at støtte og fastholde fællesskabet
Princippet omhandler lejrskoler, der er undervisning over flere dage henlagt til en
lokalitet udenfor skolen, der er forholdsvis ukendt for eleverne. Der er mødepligt.
Princippet omhandler ikke skolerejser, der ikke er tilladt på Nordstjerneskolen.
Skolens ansvar:
• at de deltagende lærere sikrer turens faglige og pædagogiske sigte og forestår
planlægningen af indholdet af disse
• at eleverne i videst muligt omfang inddrages i forberedelsen og planlægningen
af lejrskolen
• at det tilstræbes, at de deltagende lærere er repræsenteret af begge køn
• det er klassens primære lærere, der er med i den forberedende fase og i
gennemførelsen af lejrskolen
Alle klasser har 1 lejrskoleforløb i den samlede skoletid fra 0. til 9. årgang:
• 8. årgang – 4 overnatninger
Skolen afholder alle udgifter i forbindelse med lejrskolen og yder tilskud på 800 kr. pr.
elev på 8. klassetrin. Skolen kan opkræve forældrebetaling svarende til dækning af
elevens forplejning, 85 kr. pr. dag. Skolen afholder medarbejdernes udgifter.
Klasserne kan lave aktiviteter, der genererer ekstra indtægter, der muliggør en dyrere
lejrskole. Det skal være frivilligt for elever og forældre, om man vil deltage i disse
aktiviteter. Der må max. genereres ekstra indtægter for 500 kr. pr. elev.
Forældrenes ansvar
• Forældrene indbetaler de i principperne beskrevne beløb for kost.
• Forældrene sikrer, at børnene deltager aktivt i ture samt overholder de
retningslinjer, der bliver opstillet i forbindelse med afviklingen. Hvis ikke
eleverne kan overholde disse, kan skolen efter kontakt med forældrene sende
eleverne hjem på forældrenes regning
Tilsyn og implementering:
• Ledelsen informerer personalet om principperne
• Ledelsen sikrer sig hvert forår, at personalet overholder principperne, når
lejrskolerne for det kommende skoleår planlægges
• Alle lejrskoler skal godkendes af den relevante afdelingsleder
• Skolebestyrelsen orienteres én gang årligt om afholdte/planlagte lejrskoler, og
reviderer, hvis nødvendigt, de gældende principper
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