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Princip for fællesarrangementer for elever i skoletiden,
lejr-skoleophold, udsendelse i praktik m.v.

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden

Formål:
Et fællesarrangement er defineret ved, at flere årgange/klasser gør noget sammen på tværs
af klasserne.
Formålet er, at eleverne skal have kendskab til hinanden på tværs af klasser og at det har
værdi for eleverne, at de går på Holmegårdsskolen. Fællesarrangementer medvirker til at
styrke fællesskabet på skolen og skabe variation i hverdagen.

Det betyder at:
● Skolen tilstræber at mærkedage og højtider fejres på tværs af klasser/årgange
● Skolen tilstræber at have morgensamling som et fast ugentligt samlingspunkt
● Skolen vægter i dannelsen af eleverne, jf. deres værdigrundlag, traditioner som

fællesarrangementer der går igen på årlig basis. Skolen har udarbejdet et traditions
årshjul til ophæng alle klasselokaler. Eksempler herpå er skolernes motionsdag,
faguger på tværs af årgange, fastelavnsfest i indskolingen, halloweenfest på
mellemtrinnet, gallafest i udskolingen, matematikkens dag, fællessamlinger i aulaen,
koncerter, idrætsdag inden sommerferien osv. Derudover afholdes der årligt et
forældrearrangement for alle skolens forældre ifb. med skoleårets sidste årgangsuge.

Ekskursioner, klasserejser og lejrskoleophold

Formål:
Formålet med ekskursioner, lejrskoleophold og klasserejser er, at eleverne får et kendskab til
hinanden i andre rammer end det der sker i den almindelige skoletid. Fælles oplevelser
styrker fællesskabet og trivslen. Ture ud af huset styrker også relationen mellem skolen og
det omgivende samfund.

Det betyder at:

● Lejrskoleophold og ekskursioner er en integreret del af undervisningen og der er
derfor mødepligt.



Udgifter i forbindelse med endagsekskursioner afholdes af skolen, det vil sige af den
enkelte klasses konto. Forældrene sørger dog selv for deres barns forplejning. En
eventuel klasse-kasse kan benyttes til afholdelse af ekstraudgifter, eller yderligere
oplevelser såsom en biograf- eller teatertur.

● Lejrskoler er et kommunalt betalt ophold, hvor der dog kan opkræves
forplejningsudgifter fra forældrene.

● Der gennemføres en klasserejse på 4. klassetrin. Der er afsat midler i skolens
økonomi til afholdelse. Klasserejsen afholdes efter princip for lejrskole.

● Der gennemføres en lejrskole på 8. eller 9. klassetrin på en af kommunens kolonier.
Lejrskoler kan desuden afholdes i udlandet. Der er afsat midler i kommunens økonomi
til afholdelse.

● Kommunalbestyrelsen har delegeret beføjelsen til at kræve betaling af den enkelte
elevs forældre til skolebestyrelserne. Betalingen skal bruges til elevernes forplejning
under lejrskolen og fastsættes under hensynet til et anslået sparret hjemmeforbrug.

● Skolen tilstræber at informere forældrene om lejrskoleopholdet og eventuelle
forplejnings-udgifter i god tid inden opholdet finder sted.
Skolen tilstræber at inddrage forældrene i planlægningen af opholdet og i beslutninger
om lommepenge mv.

● Såfremt der ønskes lejrskoleophold udover de kommunalt besluttede, så skal man
ansøge skolebestyrelsen omkring dette.

For yderligere information se Undervisningsministeriets vejledning nr. 12 af 23. februar
1999 om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser m.v. Henviser til retsinformation
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23242

Praktik

Formål:
Formålet med erhvervspraktik er at eleverne får kendskab til arbejdsmarkedet og får skabt
nogle forbindelser de måske kan drage nytte af senere i deres uddannelsesforløb.
Praktikforløb skal også gøre eleverne klar til en ungdomsuddannelse.

Det betyder at:
● Det prioriteres, at eleverne i mindst én uge i løbet af udskolingstiden er i

erhvervspraktik.

● Skolen tilstræber at støtte elever og forældre i at finde egnede praktiksteder.

● Forældrene tilstræber at hjælpe skolen med at finde egnede praktiksteder.

Velgørenhedsarrangementer i skoletiden

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23242
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23242


Formålet med velgørenhedsarrangementer i skoletiden er at understøtte skolens
værdigrundlag og dannelsesopgave. At deltage i et velgørenhedsarrangement vil give
eleverne en fælles oplevelse på tværs af årgange, hvor de i fællesskab kan være sammen
om et projekt, ligesom de personligt kan få forståelse for at yde en indsats for at hjælpe
andre.

Det betyder at:

● Skolen kan prioritere at deltage i fællesskabende arrangementer, hvor der er
sammenfald mellem et velgørende og fagligt, dannelsesmæssigt eller
sundhedsmæssigt formål.

● Skolen prioriterer at støtte forskellige organisationer, så eleverne oplever en diversitet i
behovene for hjælp og støtte.

● Skolen prioriterer arrangementer, der støtter op om danske organisationer.

Tilsyn:
Skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet ved at skoleledelsen orienterer om særlige
højdepunkter ift. hvilke fællesarrangementer og lejrskoler der har været.
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