
Ebeltoft Skole                                                     
Principper for finansiering af lejrskoler og skolerejser  
 
På Ebeltoft Skole afholdes der skolerejser og lejrskoler med overnatninger på 2., 4., 6. og 
8. klassetrin. 
 
Rejserne finansieres dels af skolen og dels af frivillig forældrebetaling. Skolen dækker alle 
udgifter for deltagende personale. 

  
Ved skolerejser og lejrskoler, kan skolen jf. § 40. stk. 4.2, opkræve kostpenge. Beløbet er 
pt. på 75 kroner pr. elev for hver dag eleven er hjemmefra. 
Ved lejrskolerne på 2. og 6. og 7. klassetrin yder skolen et tilskud på 1000 kr. pr. 
deltagende klasse. 
Ved skolerejserne på 4. og 8. klassetrin yder skolen et tilskud på hhv. 500 og 1000 
kr./elev. 
 
Den totale udgift for skole og det enkelte hjem i forbindelse med skolerejsen på 4. 
klassetrin er maksimalt 1000 kr./elev og på 8. klassetrin 2350 kr./elev. Beløbene er excl. 
lommepenge. 
 
Elever og forældre kan vælge at spare op individuelt til en skolerejse. Men forældrene kan 
også etablere en opsparingskonto eller fælles aktiviteter til indsamling af midler til dækning 
af udgifter til skolerejser. Opsparingen til en given skolerejse må i fælles regi tidligst 
påbegyndes 2 år før af hensyn til evt. elevfraflytninger/udbetalinger og for at begrænse 
opsparingssaldoens størrelse og det ansvar, der er forbundet med administrationen af 
denne.  
 
Opsparingen kan varetages af forældrerådet, som efter aftale opretter en konto til formålet 
i et pengeinstitut. Klasserepræsentanterne har det fulde ansvar for klassens opsparing. 
 
I de tilfælde hvor der er tale om kollektiv opsparing/fælles arbejde kan det ikke kræves, at 
den enkelte forælder indbetaler et bestemt beløb. Det samlede beløb efter endt opsparing, 
fordeles ligeligt til dækning af rejseudgifter blandt alle deltagende elever. 
 
I de tilfælde hvor der er arrangeret individuel opsparing udbetales det opsparede beløb, 
hvis eleven fraflytter sin klasse. 
 
Det er tilladt for elever/klasser at optjene midler til skolerejser gennem arrangementer og 
lønnet arbejde. Denne beskæftigelse skal som udgangspunkt foregå uden for skoletiden, 
og må ikke være i strid med gældende lovgivning omkring arbejde for unge under 16 år. 
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