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Princip for hytteture, lejrskoler og 
skolerejser 

 
Formålet med hytteture, lejrskoler og skolerejser er at give eleverne mulighed for personlige 
erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke får i en normal undervisning gennem et socialt og et 
fagligt indhold. Turene og deres formål og indhold skal ligge indenfor folkeskolelovens rammer.  
 
Turene kan afvikles under mange forskellige former (sommerhuse, hytteture, friluftsture, 
vandrehjem og udenlandsophold osv.). På 8./9. klassetrin kan der gennemføres en skolerejse. 
Skolerejser kan, som en vigtig del af indholdet, indbefatte kontakt med unge i andre lande.  
Lejrskoler er en del af undervisningen. 
 
Hytteture, lejrskoler og skolerejser planlægges i et samarbejde mellem forældre, elever og personale.  
Evt. lommepenge aftales fælles forud for opholdet. 
Forældre kan inddrages som en ressource i forbindelse med hytteture, lejrskoler og skolerejser. 
Det tilstræbes, at begge køn er repræsenteret ved lejrskoler og skolerejser. 
 
Hytteure og lejrskoler 
Hytteture og lejrskoler er en del af undervisningen på 2., 4. og 7. klassetrin over flere skoledage med 
mindst én overnatning henlagt til en lokalitet, der normalt vis ligger uden for skolen. Hytteture og 
lejrskoler har til formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i 
skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.  
 
Der er mødepligt for eleverne. For elever, der alligevel ikke deltager i hytteture og lejrskoler, fordi det 
ikke er muligt for dem, tilrettelægges anden undervisning (normalt vis i en anden klasse). 
 
På 2. klassetrin tager klasserne på en hyttetur med 1 overnatning. 
 
På 4. klassetrin tager klasserne på en hyttetur med 2 overnatninger. 
 
På 7. klassetrin tager klasserne på en lejrskole med 4 overnatninger. 
 
Til forplejning opkræves der 75 kr. pr. påbegyndt dag i 2017 niveau. Øvrige udgifter dækkes af skolen.  
Der deltager normalt 2 lærere pr. klasse.  
Forældre/elever kan efter eget ønske fremskaffe midler til yderligere oplevelser, som ligger ud over 
turens egentlige undervisningsmæssige indhold. 
 
Skolerejser 
Skolerejser er et supplement til den almindelige undervisning, og formålet med turen skal ligge 
indenfor folkeskolelovens rammer. Deltagelse i skolerejsen er ikke en nødvenlig forudsætning for, at 
kunne deltage i den almindelige undervisning. Deltagelse er dermed frivillig. 
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Skolerejser indgår i skoleforløbet på 8./9. klassetrin og kan fx have et fagligt fokus på sprogfagene. Et 
andet element, der kan indgå, er kontakt til andre unge i udlandet. En skolerejse vil normalt foregår 
med 4 overnatninger. 
 
Den samlede udgift til en skolerejse må maksimalt være 3.500 kr. pr. elev. + 75 kr. pr. påbegyndt dag 
til forplejning. 
Oprettelse af klassekasser og øvrig indsamling af penge til skolerejser er forældrenes ansvar, og det 
er forældrene, der står for de praktiske gøremål i den forbindelse. 
 
I tilfælde af at nogle forældre pludselig og uventet ikke ønsker at bidrage økonomisk til en planlagt 
rejse, kan skolen komme i den situation, at den skal betale disse udgifter, hvis skolerejsen 
gennemføres. Skolens ledelse kan dog aflyse en skolerejse, hvis udgifterne bliver for store eller for 
uoverskuelige.  
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