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Undervisning
Ekskursioner og lejrskoleophold er en del af undervisningen, og skal derfor
have tydelige, faglige og sociale mål. Ekskursioner og lejrskoler giver mulighed
for alternativt indhold i - og organisering af undervisningen.
Årgangsteamet beskriver formål/mål med de enkelte ekskursioner og lejrskoler.
Der er mødepligt for alle elever. Hvis en elev af en eller anden grund ikke kan
deltage, deltager eleven i undervisningen i en anden klasse på skolen.
Eleverne skal have medindflydelse på indhold og form, men kun i begrænset
omfang på destination, f.eks. ved valg mellem 2-4 fremlagte muligheder

Betaling
Det er skolen, der financierer ekskursioner og lejrskoler. I forbindelse med ekskursioner, hytteture og
lejrskoler kan forældre betale op til 85 kr. pr. dag til forplejning. Ved ekskursioner og hytteture skal det
tilstræbes, at forældre sørger for madpakke og drikkevarer til barnet, som på en almindelig skoledag til hele
eller dele af turen.
Årgangsteamet og årgangens forældre aftaler niveauet for lommepenge. Der skal være sammenhæng
mellem lommepenge og turens længde/rejsemålet.
Alle udgifter inkl. betaling for lærere/pædagoger skal holdes inden for det afsatte beløb.
Der skal så vidt muligt gøres brug af DSB’s frirejsetilbud i forbindelse med lejrskoler.

Ekskursioner
Ekskursioner er en del af undervisningen på alle klassetrin.
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 opfølgningen foregår i
undervisningen og eleverne har mødepligt.

Hytteture
Der er mulighed for, at årgangene kan gennemføre hytteture med en enkelt overnatning i lokalområdet.
Skolen afholder udgifterne for turens gennemførelse ekskl. forplejning. Udgiften afholdes inden for den
enkelte årgangs budgetramme.

Lejrskoler og skolerejser
Indskoling
2. årgang er på lejrskole på kommunen lejrskole Vindebyøre. To klasser deler en uge med op til to
overnatninger til hver klasse. Der bevilges tid til 2 lærere og 1 pædagog pr. klasse.
Mellemtrin
Der gennemføres lejrskole på 5. årgang med op til fire overnatninger. Det tilstræbes at lejrskolen holdes
samlet på årgangen på afdelingen.
Funktionsklasserne, specialklasserne og modtageklasser kan tage på lejrskole hvert andet år med op til tre
overnatninger.
6. årgang kan foretage en skolerejse som afslutning på skoleforløbet på Ørkildskolen med op til tre
overnatninger. Finansieringen kan afholdes inden for den enkelte årgangs budgetramme og ved hel eller
delvis forældrebetaling. Det er muligt for årgangen at tjene penge ved fællesarrangementer på skolen.

