
 

 

Principper for lejrskoler og andre faste aktiviteter i Y-klassen 
 
Indskolingen: 

 Hvert år er der mulighed for 1-2 overnatninger med deltagelse af kerneteamet eller dele af 

det. Hvem der deltager skal føres ind i opgaveoversigten fra skoleårets start. Forældrene 

bidrager med et lille beløb. 

 Fælles heldagsudflugt med bus 8.00 til 17.00 – lille forældrebetaling fx 100 kr. til kørsel og 

indgangsbillet. 

Mellemtrin og overbygning: 
1.år 

 Mulighed for 1 overnatning med alle grupper med deltagelse af kerneteamet eller dele af 

det. Hvem der deltager skal føres ind i opgaveoversigten fra skoleårets start. Forældrene 

bidrager med et lille beløb til mad. 

 Fælles heldagsudflugt med bus 8.00 til 17.00 – lille forældrebetaling fx 100 kr. til kørsel og 

indgangsbillet. 

 Alle børn deltager i begge dele 

Lejrskole i almendelen: Elever der vurderes at kunne profitere af turen deltager – ved skoleårets 

start skal der aftales, om der skal støtte med og hvem. Det skal ind i opgaveoversigten fra 
skoleårets start.  
 

2. år 

 Mellemtrin og overbygning: Lejrskole af 3-5 dages varighed med deltagelse af kerneteam. 

Der kan kræves forældrebetaling til turen i større omfang end kostpenge. Her har man 

mulighed for at koble sig på eksisterende ture i almendelen, evt. Århus (4.kl), Bornholm 

(7.kl). 

 Har man en gruppe der ikke profiterer af at tage med almendelen, kan man selv planlægge 

en lejrskole med budget inden for rimelighedens grænser. 

 Fælles heldagsudflugt fra 8.00 til 17.00  - lav budget 

Lejrskole i almendelen: Elever der deltager i lejrskole i almendelen tilbydes ikke lejrskole med Y-
klassen, men skal modtage undervisning den uge de andre er på lejrskole. Kontaktlærer er 
ansvarlig sammen med de tilbageblivende lærere/pæd for, at der sikres undervisning. 
 

 3. år 

 Der tilbydes en fælles skilejrskole for hele mellemtrinnet og overbygningen for de 

elever der profiterer af det.  

Hvert år 

Kontaktlærerdag i starten af skoleåret – Eleverne har en hel skoledag kun med deres 
kontaktlærer. 
Anderledes dage den sidste uge inden sommerferien. 
Eleverne er sammen med deres kerneteam de sidste 3 dage inden sommerferien. Skemaet 
overskrives til anderledes aktiviteter 
 


