
 
 

    Fjordbakkeskolen@fredericia.dk 
                        Taulov Kirkevej 35 A  

                          DK – 7000 Fredericia 
                                      Tlf. 72106270 

FJORDBAKKESKOLEN 

  

 

 

 

Fredericia kommune  
 

Dato:  29. oktober 2020 
 

Fjordbakkeskolen 

 
Distriktsskole- og fritidsleder  

Jens Bay 
 

jens.b.madsen@fredericia.dk 
22 21 10 58 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Principper for lejrskoler og skolerejser 

 
Omfang og placering 
Lejrskole 3. årgang / 3 skoledage  
Skolerejse 9. årgang / 5 skoledage august-september 
 

Mål 
At give elever og lærere mulighed for at opleve hinanden i andre situatio-

ner end i skolehverdagen og dermed styrke det sociale sammenhold i klas-
sen eller på årgangen. 
 
At give eleverne oplevelser og inspiration til undervisningen hjemme på 
skolen. 
 
At bidrage til at udvide elevernes historiske, kulturelle og mellemfolkelige 

bevidsthed. 
 
At bidrage til – uden for skolens og hjemmets rammer – at flytte person-
lige, sociale eller fysiske grænser. 
 
 

Beløbsramme/finansiering: 
 
Lejrskoler:  

Lejrskolens omkostninger dækkes ind af skolen. Dog opkræves der jf. lov-
givning diætpenge til måltider på turen: 
Lejrskoles forældrebetalte beløbsramme er: 75 kr. pr dag.  
 

Skolerejser: 
Skolerejsen i 9. klasse på har som udgangspunkt et omfang svarende til 5 
skoledage.  
Skolen medfinansierer skolerejsen med 300 kr. pr. elev 
Skolerejsens anbefalede forældrebetalte beløbsramme ligger på maks. 
2500 kr. 
Der kan på forældremøder aftales yderligere finansieringstiltag i elev/for-

ældregruppen i form af events, indsamlinger, arbejde mv.  
 
Beløbet dækker sammen med skolens bidrag pr. elev rejse, ophold, trans-
port, aktiviteter samt udvalgte måltider på turen (afhængig af valgt desti-
nation) 
 

Der vil derudover kunne forekomme elevbetalte måltider på turen 

 
Et eventuelt overskud efter endt lejrskole/skolerejse fordeles på årgan-
gens klasser efter antal elever i klassen, og indgår herefter i disses klasse-
kasser. 
 
Al indsamling og registrering af bidrag foretages af udvalgte forældre 

 
Skolen hæfter ikke automatisk for forældreindbetalinger, der ikke dækkes ind af di-
verse forsikringer og rejseselskabers erstatninger i tilfælde af aflysninger. 
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Ordensregler på lejrskole / skolerejse 
 
På skolerejser og lejrskoler repræsenterer deltagerne Fjordbakkeskolen. 

Derfor forventes der en generel god opførsel af alle. 

 
Skolens ordensregler gælder også på lejrskoler og skolerejser. Ud over 
disse regler kan der være opsat særlige regler under hensyn til rejsens 
karakter. Disse regler meldes tydeligt ud til elever og forældre 
 
Enhver form for besiddelse og indtag af alkoholiske drikke og andre rus-

midler er strengt forbudt. 
 
Gentagen eller grov enkeltstående overtrædelse af de gældende ordens-
regler eller udmeldte normer for god opførsel kan medføre hjemsendelse. 
En eventuel hjemsendelse sker på forældrenes regning. 
 

 
Vedtaget i skolebestyrelsen 28. oktober 2020. 
 
 

 

 


