
 

 

 

Principper for skolerejser og tilhørende 
finansiering på Ordrup skole 

 

 
 
 

Principper  

Når det handler om skolerejser vil vi på Ordrup skole: 

 Skabe en stærk oplevelse af fællesskab igennem forberedelsen og gennemførelsen af et fælles 
projekt over længere tid. 

 Skabe et alternativt læringsrum, hvor eleverne ved opdagelse af et andet land og en anden kultur, 
udvikler sig fagligt og udvikler deres evne til at forberede og gennemføre et rejseprojekt. 

 Skolerejsen er ikke obligatorisk men en fælles beslutning truffet af eleverne, forældrene og 
kontaktlærerne. Såfremt skolerejsen er besluttet, opfordres alle elever til at deltage og 
forældrene til kollektivt at bidrage. 

Formål 

Princippet om skolerejser understøtter Ordrup Skoles overordnede principper herunder mål om en høj 

trivsel i de enkelte klasser, og at den enkelte elev tager ansvar for, at ingen udelukkes fra fællesskabet. 

Princippet understøtter et stærkt fællesskab, som med fordel for eleverne vil kunne fortsætte, når de 

forlader skolen. 

Målet med principperne er at sikre: 

Klar ramme for skolerejsers organisering. 
 
 

Forventet adfærd: Retningslinjer for organisering af skolerejser  

Beslutningen om skolerejse 

 Skolerejsen aftales ifølge det tredje ovennævnte princip mindst ét år i forvejen. 
 Rejsens endelige mål, motivering, termin, lærerbemanding, budget og betalingsfrister diskuteres 

og godkendes af forældre, lærere, elever og skoleledelse umiddelbart efter beslutningen om at 
gennemføre skolerejsen. 

 Aftalen herom betragtes som godkendt, når der sendes et mødereferat eller en aftale til alle via 
Forældreintra/mail, og der ikke er kommet en formel indsigelse inden for de efterfølgende fem 
arbejdsdage. 

 Forældrene indgår ifølge det tredje ovennævnte princip en aftale om en finansieringsplan, der 
tager højde for rejsens budget og betalingsfrister. Finansieringen kan tilvejebringes ved fælles 
indtjeningsaktiviteter og / eller ved frivillige indbetalinger. Aftalen er bindende. Kan der ikke 



 

 

findes enighed herom blandt forældre, bortfalder den oprindelige aftale om at foretage en 
skolerejse. 

 Af hensyn til planlægning af skoleressourcer i øvrigt skal planen være fremsendt til skolens 
administration i god tid, hvilket vil sige mindst 10 måneder før turens afvikling. 

 

Tilmelding til skolerejse 

 Tilmeldingen finder sted skriftligt og er bindende. 

 Såfremt ikke alle elever i en klasse er tilmeldt skolerejsen, afgør skolens ledelse, om skolerejsen 
kan gennemføres. 

 

Finansiering af skolerejse 

 De deltagende lærere afholder ingen udgifter til rejse og ophold, idet dette betales af skolen. 

 Alle udgifter til elevernes rejse og ophold bæres alene af frivillige bidrag fra forældrene eller 
andre indtjeningsaktiviteter. Det er forældrenes ansvar at sikre, at skolerejsen er fuldt finansieret. 
Skolen tildeler 2.500 kr. pr. klasse til diverse undervisningsmidler / læringsbesøg. 

 Den enkelte families indbetaling vedrører ikke skolen og administreres udelukkende af en valgt 
forælder blandt forældregruppen, som efter den aftalte betalingsplan samler de friville bidrag fra 
forældrenes indbetalinger eller andre bidrag og forestår betaling af rejsen. 

 Der kan søges finansieringshjælp via Skolefonden på Ordrup Skole – ansøgningen sker ved 
henvendelse til enten bestyrelsesformand eller skolelederen og behandles fortroligt. 

 Til at sikre dækningen af rejseudgifter: 
a. Skal forældrene aftale en fælles frivillig opsparing over en periode (enten for alle 

forældre eller en del af gruppen); hvis en fælles opsparing finder sted, skal de periodevise 
indbetalinger aftales i forvejen, og en særskilt bankkonto åbnes af den forælder, der 
administrerer indbetalingerne. Af hensyn til gennemsigtighed anbefales det, at to 
forældre får adgang til denne bankkonto. 

b. Kan klassen udføre kollektivt arbejde 
c. Kan der regnes med overskuddet fra klassens indsats ved skolens sommerfest, der 

afholdes i august, når eleverne starter i 9. klasse. 
 
 

Definition af skolerejser  

Ved en skolerejse forstås: 

 en klasses rejse og ophold i udlandet (hertil medregnes Grønland og Færøerne) 

 oftest af 5 dages varighed 

 placeret uden for ferier 

 med et fagligt og socialt indhold 

 med lærere som ledere 

En skolerejse er ikke en af de obligatoriske lejrskoler i skoleforløbet. 
 
 
 
 

Vedtaget af Ordrup Skoles bestyrelse d. 15. december 2016 
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