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VIBESKOLENS PRINCIPPER 

 

 

 
 
 

 
 

Principper for skolerejser 

Indledning/Formål 

Skolebestyrelsen har i udarbejdelse af princippet ønsket at prioritere, at eleverne får mulighed 
for på Vibeskolen at komme på ture af både kortere og længere varighed i skoleforløbet fra 0.-
9. klasse.  
En del af princippet indeholder beskrivelse af de økonomiske rammer for deltagelse i 
skolerejser 

 

 

Målsætning 

Hyttetur og skolerejser er en del af de sociale aktiviteter, der er med til at understøtte 
fællesskabet på Vibeskolen og de sociale relationer mellem elever og mellem elever og 
medarbejdere. Der er fra skolen og fra skolebestyrelsen en forventning om, at man som forældre 
prioriterer, at ens barn/børn deltager i disse aktiviteter.  

 

 

Udmøntning 

Indhold: 
 
Fase 1:  
1 hyttetur med én overnatning 
Der indkræves kostpenge svarende til det af ministeriet anbefalede beløb 
Der gives tid til medarbejdernes  deltagelse i lejrskolen . 
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Fase 2: 
1 skolerejse med 3 – 4 overnatninger. Omfanget aftales med ledelsen i forbindelse med 
planlægning af lejrskolen.  
Skolen betaler 435 kr. pr. elev (2015 + kommunal fremskrivning). Forældre betaler det 
resterende beløb og der indkræves kostpenge svarende til det af ministeriet anbefalede beløb .  
Der er mulighed for indtjening ved  skolefester til at øge rådighedsbeløbet, ligesom det står 
klassen frit at optjene og opspare yderligere f.eks. via klasekasser. Der gives tid til 
medarbejdernes  deltagelse i lejrskolen . 
 
Fase 3: 
1 skolerejse med 3-4 overnatninger.  Omfanget aftales med ledelsen i forbindelse med 
planlægning af lejrskolen.  
Skolen betaler 435 kr. pr. elev. (2015 + kommunal fremskrivning).  Forældre betaler det 
resterende beløb og der indkræves kostpenge svarende til det af ministeriet anbefalede beløb. 
Der er mulighed for indtjening ved  skolefester til at øge rådighedsbeløbet, ligesom det står 
klassen frit at optjene og opspare yderligere f.eks. via klassekasser. Der gives tid til 
medarbejdernes  deltagelse i lejrskolen  

 
Økonomi: 
Der er i principperne indlagt mulighed for, at man som klasse kan forøge rådighedsbeløbet til 
lejrskole gennem indtjening, opsparing, donationer eller andet.  
 
Ud over prisen på skolerejsen opkræves kostpenge pr. døgn pr. elev svarende til et anslået 
normalt sparet hjemmeforbrug – p.t. anslået til 75. kr. pr  døgn (2019).  (§ 50 stk. 7 i 
Folkeskoleloven.) 
 
Skolen hjælper med at give muligheder for indtjening til skolerejser i henhold til ovenstående. 
Skolen hjælper også med at tilbyde muligheder for opsparing til skolerejser gennem 
skoleforløbet.  
 

• Skolen sikrer, at forældre orienteres om de forventninger, der ligger omkring hyttetur og 
skolerejser på Vibeskolen både ved skolestart i 0. klasse samt løbende gennem skoletiden  

• Skolen sikrer, at forældrene orienteres om mulighederne for opsparing til skolerejser via 
klassekasser både ved skolestart i 0. klasse samt løbende gennem skoletiden. 
 

Skolen tildeler hvert år den enkelte klasse 1500 kr. til klassekassen. Dette beløb kan benyttes til 
at dække udgifter til skolerejse og dermed gøre forældrebetaling mindre 
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Regler i forbindelse med hytteture/skolerejser: 
På skolerejser og hytteture repræsenterer deltagerne Vibeskolen. Derfor forventes der en 
generel god opførsel af alle.  
 
Skolens ordensregler gælder også på skolerejser og hytteture. Ud over disse regler kan der være 
opsat særlige regler under hensyn til rejsens karakter. Disse regler meldes tydeligt ud til elever og 
forældre.  
 
Gentagen eller grov overtrædelse af de gældende ordensregler eller udmeldte normer for god 
opførsel, f.eks. indtag af alkohol, kan medføre hjemsendelse. En eventuel hjemsendelse sker på 
forældrenes regning.” 

 

Relaterede oplysninger 

Der henvises i øvrigt til Vejledning nr. 12 af 23/2 1999 under foldeskoleloven – vejledning om 
ekskursioner, lejrskoler og skolerejser 

 

 

Dokumentoplysninger 

Vedtaget i skolebestyrelsen:  13. maj 2019 
 
 
___________________________________ 
Elizabeth Faurskov Rasmussen 
Formand for skolebestyrelsen 

 


