
Princip for lejrskoler og ture med overnatning på Hammershøj Skole 

Alle lejrture samt ture med overnatning ved Hammershøj Skole skal understøtte følgende tre formål: 

• Turerene skal understøtte elevernes sociale relationer på Hammershøj Skole. 

• Turerene skal giver eleverne viden om- og erfaringer med verden omkring dem. Såvel det regionale 

nærmiljø samt andre egne i Danmark og, for de ældste elevers vedkommende, oplevelser i 

omkringliggende lande. 

• Turene skal styrke elevernes mod og handlekraft ved at skubbe til elevernes grænser med afsæt i 

rimelige forventninger ift. elevernes alder. Bl.a. ved at eleverne løbende får erfaringer med 

overnatninger uden for hjemmet. 

 

Alle elever skal tilbydes mindst en tur med overnatning i hver af skolens afdelinger. Turene 

planlægges jf. nedenstående principper: 

• I indskolingen tilbydes eleverne en tur med en overnatning i det lokale nærmiljø på et af skolen valgt 

tidspunkt i indskolingsforløbet. Turerene planlægges i samarbejde med elevernes forældre, således 

at skolen står for dagsprogrammet og forældrene står for aftenprogrammet og tilsynet gennem 

natten.  

• I mellemtrinnet tilbydes eleverne en tur (Evt. delt som to) med op til tre overnatninger i det regionale 

eller nationale nærmiljø på et af skolen valgt tidspunkt i mellemtrinsforløbet. Turerene planlægges og 

gennemføres med rejsende klasselærer som tovholder. 

 

Særligt for skolens udskoling: 

Som et element i skolens vision om at etablere et af landets mest motiverende udskolingsforløb forventes 

det, at skolen inden år 2021 planlægger udskolingselevernes ture jf. følgende: 

• Alle elever tilbydes ture med overnatning hvert år. 

• I 7.kl. og 8.kl. tilbydes der ture med op til tre overnatninger pr. årgang. Turerene kan have vidt 

forskellig karakter og gå til såvel regionale, nationale samt internationale destinationer.  

• I 9.kl. tilbydes eleverne en skolerejse til en europæisk storby. Turen placeres i første del af 

skoleåret og indbefatter fire overnatninger. 

 

Vedr. økonomiske forhold: 

Skolen opkræver den gældende kosttakst som forældrebetaling pr. overnatning eleverne er på tur. 

Derudover kan klassernes løbende opsparinger og indtjeninger indgår i finansieringen af turene. Skolen 

støtter familier, der ikke har mulighed for at betale gældende kosttakst. 

Skolens budget supplerer turen i mellemtrinnet med 700 kr. pr. elev 

Skolens budget supplerer rejsen i 9.kl. med 1200 kr. pr. elev  

Den øvrige opgradering af rejseaktiviteten i udskolingen vil ske via finansiering fra ”Hammershøj Netværket” 

samt evt. ved privat indkvartering. 

De planlæggende klasselærere forventes om muligt at benytte muligheden for DSB-frirejse. 

 

  


