
Ebeltoft Skole - Principper for skolerejser og lejrskoler                     
 
På Ebeltoft Skole er der enighed om at lejrskoler og skolerejser er væsentlige begivenheder i 
elevens skoleliv. Derfor tilbydes der for eleverne frivillige skolerejser i begge afdelinger på 4. og 8. 
klassetrin samt lejrskoler i begge afdelinger på hhv. 2. og 6. klassetrin. 
Lejrskoler og skolerejser på Ebeltoft Skole skal bidrage til et eller flere af følgende formål: 
 
· At give elever og personale mulighed for at styrke det sociale sammenhold i klassen eller               
  på årgangen. 
· At give eleverne oplevelser og inspiration som kan bruges i undervisningen. 
· At bidrage til at udvide elevernes historiske, kulturelle og mellemfolkelige bevidsthed. 
· At bidrage til – uden for skolens og hjemmets rammer – at flytte personlige, sociale eller    
  fysiske grænser. 
 
Varighed og eksempler på indhold:  
På 2. årgang er lejrskolen af en varighed på 1 overnatning. Planlægningen foregår i samarbejde 
mellem lærere og pædagoger som deltagende faggrupper. Som udgangspunkt er der tale om en 
overnatning i lokalområdet(hytte, telt, sommerhus o. lign.) og indholdsmæssigt vægtes de sociale 
relationer og samværet i fællesskabet.  
 
På 4. årgang er skolerejsen af en varighed på 3 overnatninger. Det faglige mål med rejsen er 
kendskab til en anden del af Danmark. Et af formålene er, at eleverne erfarer oplevelsen ved at 
rejse sammen med klassekammeraterne og være væk hjemmefra. Som destination kan flere af de 
danske øer være oplagte, da eleverne hermed opnår erfaringer med forskellige transportmidler 
samt indblik i de kulturforhold og problemstillinger, der er forbundet med tilværelsen i et mindre ø-
samfund. 
 
På 6. årgang er lejrskolen af en varighed på 1 overnatning. Det primære formål omkring lejrskolen 
er en introduktion til samværet i afdelingen for de største elever og en mulighed for at lære 
årgangens nye lærere at kende. Der lægges vægt på fysisk aktivitet og overnatningen kan evt. 
foregå i naturen i shelters eller telte. 
 
På 7. årgang er lejrskolen af en varighed på 1 overnatning. Denne lejrskole har et trivselsskabende 
og fællesskabende formål.  
 
På 8. årgang er skolerejsen af en varighed på 4-5 overnatninger. Denne rejse har et internationalt 
sigte. Destinationen kan være europæiske lande/storbyer. Udveksling med f.eks. venskabsklasser 
og -byer kan være et væsentligt indhold i skolerejsen for de ældste elever. Valg af destination skal 
tage udgangspunkt i undervisningens indhold og de faglige fællesskaber eleverne til dagligt er en 
del af. 
 
Skolerejserne og lejrskolerne finansieres som en kombination af forældrebetaling(75 kr./døgn), 
tilskud fra skolen og frivillig opsparing i de enkelte klasser. 
 
Udgifter for personale der deltager i lejrskoler skolerejser afholdes af skolens egne midler. 
 
Det pædagogiske personale aflønnes i forbindelse med lejrskoler og skolerejser efter gældende 
lokalaftaler. 
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