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Princip for ekskursioner, overnatninger, lejrskoler og udveksling 

Vedtaget af bestyrelsen d. 15.06.21 

 

Mål: 

Målet med afholdelse af lejrskoler og ekskursioner er at styrke fællesskaber og trivsel og give mulighed for, 

at viden og kompetencer udvikles og afprøves i praksis udenfor skolen. 

Vi ønsker, at alle børn og unge vil opleve flere overnatninger og lejrture i løbet af deres skolegang. Omfanget 

for den enkelte klasse kan variere i forhold til vores budgetmæssige muligheder. 

 

Ekskursioner og ture: 

På alle årgange vil der være ture og ekskursioner for børnene og de unge som en del af Åben Skole. Vi bru-

ger flittigt de grønne områder omkring Mårslet skole i undervisning og fritid og benytter i vidt omfang de kul-

turtilbud, der er i og omkring Aarhus Kommune. Vi besøger uddannelsessteder, virksomheder og samarbej-

der med gæstelærere med henblik på at åbne vores skole mod samfundet. 

 

Overnatninger: 

I SFO tilstræber vi at lave overnatninger med alle børn. De yngste vil overnatte på skolen. De ældste SFO- 

børn kan overnatte udenfor skolen. 

Vi understøtter klasseforældreråd, der ønsker at arrangere overnatninger med klasserne, evt. ved en fælles 

opstart med en lærer fra klassen fredag i skoletiden, og at forældrene herefter overtager. 

 

Lejrture: 

Vi tilstræber, at alle klasser kommer på lejrskole 3 gange i løbet af deres skoletid, første gang omkring 3.- 4. 

klasse og igen omkring 5. – 6. klassetrin. På 8. årgang har vi udvekslingslejrskole med vores partnerskabs-

skole, Lessing Gymnasium i Sydtyskland.  

 

Der opstår undertiden mulighed for særlige lejrskoler eller ekskursioner som primært finansieres udefra. Så-

danne muligheder vil vi altid være åbne overfor og benytte os af, hvis det giver mening og er muligt. 

 

Udvekslingen på 8. årgang: 

Udvekslingen mellem Mårslet Skole og skolen i Winnenden er en stærk tradition, der snart har 40 år på ba-

gen. I efteråret tager vores elever fra 8. årgang med lærere til Winnenden, hvor de indkvarteres privat.  

Om foråret er der genbesøg af eleverne fra Winnenden, som ligeledes indkvarteres privat. 

 

Betaling i forbindelse med lejrskoler: 

Lejrskoler er en del af den almindelige undervisning og er som udgangspunkt gratis. Skolen afkræver dog 

kostpenge inden for lovgivningens rammer, p.t. max 100 kr. pr. lejrskoledøgn. 

Derudover kan skolen bede klasseforældrerådene om støtte til særlige aktiviteter, ligesom klasser kan søge 

penge til særlige aktiviteter ved Mårslet Skoles Venner. Tilskud må dog aldrig være en forudsætning for af-

vikling af en lejrskole. 

Forældre, der har problemer med af afholde udgiften til en lejrskole for deres barn, kan søge skolen om 

hjælp hertil ved at tage kontakt til skolens leder. 


