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Princip for lejrskole, hytteture og ekskursioner. 
 
Definitioner: 
Ekskursioner, hytteture og lejrskole er undervisning. 
Der er derfor mødepligt for alle elever til disse aktiviteter. 
 
Ekskursion: En ekskursion er et 1-dags-arrangement med et veldefineret udviklings- og under-
visningsmæssigt formål. Er med til at styrke det sociale fællesskab og relationerne. 
Ekskursioner kan foregå i lokalområdet. 
Ekskursioner kan endvidere være en del af ”åben skole” 
 
”Hyttetur”: En hyttetur er et tiltag, der giver eleverne mulighed for fælles overnatning i 
tilknytning til hverdagen/undervisningen. Eleverne får mulighed for oplevelser med både 
fagligt og socialt indhold. 
Varighed: 1 overnatning i forlængelse af skoledagen.  
Klassens forældre kan inddrages i forbindelse med planlægning af indhold og praktiske forhold 
omkring bespisning o.l. i forbindelse med ”hytteture”. 
 
Lejrskole: En lejrskole svarer til en hyttetur, dog med varighed på mindst 2 overnatninger og op 
til 5 skoledage. 
 
Formål: 
Eleverne får gennem ekskursioner, hytteture og lejrskoler fælles oplevelser, der er med til at 
udvikle både den enkelte og gruppen. 
Undervisningen disse dage inddrager elementer fra det lokalområde hvortil undervisningen er 
henlagt. Det vigtigt at eleverne oplever og drager erfaringer med det omliggende samfund. 
Endvidere er aktiviteterne med til at styrke relationer og det sociale sammenhold. 
 
På Nordskolen skal elever: 

• Mindst en gang om året deltage i ekskursion 
• mindst 1 gang i løbet at deres tid i indskolingsafdelingen opleve hyttetur eller lejrskole. 
• Mindst 1 gang af deres tid i mellemtrinnet opleve en lejrskole. 

 
Økonomi: 
Lejrskole, hyttetur og ekskursion foregår på skoledage. 
Ophold og aktiviteter betales af skolens driftsbudget.  
Forældreforeningen ved Nordskolen kan anmodes om et tilskud til aktiviteten. 
 
Der muligt at opkræve forældrebetaling. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået nor-
malt sparet hjemmeforbrug.I Langeland Kommune er dette beløb fastsat til 70 kr. pr. døgn. 
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