Princip for Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
Formål
Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation,
understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen.
Skolens ansvar
•
•
•
•

•

Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab.
Skolen og SFO’ens årlige begivenheder er beskrevet i de respektive årshjul.
Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter og forestillinger til alle klassetrin.
Skolen har bl.a. disse begivenheder i løbet af et skoleforløb
o Luciaoptog, 3. klasse
o Introdag, 6. klasse
o Musical, 6. klasse
o Dimission, 9. klasse
Skolen tilstræber at afholde aktivt involverende multimediale kulturmøder, som
et jævnligt samlingspunkt for hele skolen

Ekskursioner og lejrskoler
Formål
Ekskursioner og lejrskoler skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen
og mellem skolen og samfundet.
Skolens ansvar
•
•
•
•

Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid – både i forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål
Skolen tilstræber at afholde alle udgifter til kost i forbindelse med ekskursioner
og lejrskoler [folkeskoleloven, § 40, stk. 5, og § 50, stk. 7]
Skolen tilstræber, at læringsmålene for lejrskolen integreres i undervisningen
både før og efter lejrskolens afholdelse
Skolen tilstræber, at eventuel betaling af kostpenge til ekskursioner eller lejrskole kommer på dagsordenen for et forældremøde
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•
•
•
•
•
•

Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på ekskursioner og
lejrskoler kommer på dagsordenen for et forældremøde
Skolen tilstræber, at alle klasser er på lejrskole mindst to gange jævnt fordelt i
løbet af skoletiden
Skolen vil at arbejde på at skabe økonomisk råderum for at øge lejrskoletilbuddet til flere årgange
Skolen tilstræber at inddrage elever og forældre i planlægning af og evt. deltagelse i ekskursioner og lejrskoler, når det er relevant
Skolen tilstræber, at klassens primære personale deltager i lejrskolerne
Skolen tilstræber, at der deltager voksne af flere køn i lejrskolerne.

Forældrenes ansvar
•

Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der
normalt kan finansieres af skolens budget.

Praktik og brobygning
Formål
•

Praktik og brobygning skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til livet efter folkeskolen

Skolens ansvar
•
•
•
•
•

Alle elever tilbydes praktik i 8. eller 9. klasse
Skolen tilstræber, at der opsættes individuelle mål for forløbene
Skolen tilstræber at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge
relevante praktiksteder og brobygningsforløb
Skolen opretter en “praktik-bank” med relevante, mulige arbejdspladser
Skolen skaber rammer for elevernes forberedelse til og efterbearbejdning af
praktikforløbet og brobygning.

Forældrenes ansvar
•
•

Forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning
Forældrene tilstræber at hjælpe hinanden og skolen med at finde praktiksteder
til eleverne

De næste skridt
1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere
2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelse.
3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet
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De formelle rammer
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige
principper som af kommunens mål og rammer, folkeskoleloven og Undervisningsministeriets vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Folkeskoleloven angiver i § 44, stk. 2, at ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om […] fællesarrangementer for eleverne i skoletiden,
lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.”

Godkendt i skolebestyrelsen november 2020
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