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Princip for lejrskole – Møldrup Skole  

På Møldrup Skole vægtes der, at der afsættes såvel personalemæssige og økonomiske ressourcer til tre lejrskoler i elevernes skole-

forløb. 

Det er skolebestyrelsens ønske, at eleverne kommer på lejrskole: 

1. 2 dage i 3. klasse 

2. 4 dage i 6. klasse 

3. 4 dage i 9. klasse 

 

LEJRSKOLENS FORMÅL 

Lejrskolen skal bidrage til Møldrup Skoles ønske om i samarbejde med elever, forældre og ansatte at skabe en skole, hvor der er 
høj grad af faglig og social læring: 

• vi udvikler og udfordrer elevernes faglige og sociale kundskaber. 

• vi fremmer et sundt læringsmiljø med arbejdsro og respekt for hinanden. 

• vi trives og føler os trygge i fællesskabet. 

• vi indgår i sociale fællesskaber, hvor alle har nogen at lege med. 

• vi har tillid til at tale med hinanden – også om det der er svært. 

• vi ser og hjælper hinanden. 

• vi respekterer, når kammerater siger fra. 

• vi har respekt for mangfoldighed og forskellighed. 

• vi passer på hinanden og skolen. 

 
Elevers trivsel og øvebane på lejrskole er under påvirkning af mange forskellige forhold, som lærernes sætter retningslinjer 
op for. Retningslinjerne skal overholdes og respekteres af elever og forældre. 
 

DESTINATION  

 

INDSKOLINGEN 

 

• Elevernes tur går til en destination i nærområdet, der kan understøtte lejrskolens formål 

• I anden klasse informeres forældrene om destinationen for lejrskolen, der finder sted i 3. klasse. Evt. støtte fra klassekas-
sen afklares med forældrene. 

 

MELLEMTRINNET 

 

• Lejrskolen går til en destination, der kan understøtte lejrskolens formål 

• I fjerde klasse informeres forældrene om destinationen for lejrskolen, der finder sted i 6. klasse. Evt. støtte fra klassekas-
sen afklares med forældrene.  
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OVERBYGNINGEN  

 

• Lejrskolen går til en destination, der kan understøtte lejrskolens formål 

• I 7. klasse informeres forældrene om destination for lejrskolen, der finder sted i 9. klasse. Evt. støtte fra klassekassen af-
klares med forældrene.  

 

UDDYBET BESKRIVELSE 

 
I forbindelse med lejrskolen på mellemtrinnet har det været en tradition, at 6. klasse er taget til Bornholm i slutningen af skoleåret.  
Da der går to hele dage med transport af de hidtil 5 dage, som 6. klasse har været afsted, ønskes følgende ændringer til praksis: 

- Lejrskolen finder sted i starten af 6. årgang 
- Lejrskolens destination ændres fra Bornholm til andre relevante destinationer, hvor rejsetiden ikke udgør to hele dage. 

 
I overbygningen har der været tradition for, at turen går til Skagen i 4 dage i starten af 9. klasse. 

- Både tidspunkt for turen, destinationen ønskes for nu fastholdt 
- Ønskes destinationen ændret, skal det drøftes med ledelsen senest to år før afrejse af hensyn til bestillinger samt generel 

forventningsafstemning. 
 
 

ØKONOMI OG PLANLÆGNING 

SKOLENS ØKONOMI TIL LEJRSKOLE? 

1. 6. og 9. klasse: Der afsættes 250 kr. pr. elev pr. dag  
2. 3. klasse: Der afsættes 125 kr. pr. elev pr. dag 
3. Der kan forekomme ekstra udgifter til lærernes ophold, hvilket skolen afholder 

 

FORÆLDRES ØKONOMI I LEJRSKOLE? 

1. 100 kr. pr. barn pr. dag, der dækker udgifter til mad og dessert 
2. Hvis der findes en klassekasse i klassen, kan der bidrages herfra med max. 200 kr. pr. elev pr. dag 

 

UDDYBET BESKRIVELSE  

I forbindelse med lejrskole må forældrebetalingen pr. barn til forplejning udgøre min. 75.kr. pr. døgn plus et mindre beløb til f.eks. 
is. Skolebestyrelsen har besluttet, at det beløb, der opkræves til forplejning, udgør 100 kr. pr. barn pr. dag.   


