
 
 

 
PRINCIP Q OM LEJRSKOLER 

 
På Skorpeskolen kan vi godt lide at rejse og give vores elever oplevelsen af fremmede kulturer og 
forskellige fagligheder sat i spil helt ude af den vante kontekst. En lejrskole er undervisning, blot 
undervisning grebet an på en anden måde end sædvanligt og typisk med helt andre faglige og 
sociale mål, end man kan arbejde med i hverdagen. Trivsel og sammenhold i klassen vil altid have 
et betydeligt fokus på en lejrskole. Undervisningen på lejrskolen planlægges som alt andet 
undervisning af læreren, gerne i dialog med eleverne og til tider også forældre. Måske inddrages 
også specifikke “lejrskoleopgaver” før og efter lejrskolen i undervisningen. Klassens forældre bliver 
informeret om det overordnede indhold på en lejrskole senest en måned før afrejse.  
 
Vi tager på følgende lejrskoler i løbet af en skoleliv på Skorpeskolen:  
  
• 4. klasse lejrtur i nærområdet  (3 skoledage) 
• 6. klasse lejrskole i Danmark (5 skoledage) 
• 8. klasse lejrskole i udlandet  (5 skoledage) 
 
Værd at vide om lejrskoler 
 
Mobiltelefoner kan både skabe gode muligheder og udfordringer på en lejrskole. På lejrturen i 4. 
klasse skal mobiltelefonerne blive hjemme, og man kan få fat i sit barn gennem lærerens telefon.  
På lejrskolen i 6. klasse medbringes mobiltelefonerne, men opbevares samlet hos lærerne, ved 
mindre de skal bruges i undervisningen eller til akutte opkald. På lejrskolen i 8. klasse medbringes 
mobiltelefonerne og eleverne har selv ansvaret for en fornuftig adfærd og brug på turen.  
 
At være på lejrskole er en kæmpe oplevelse for mange, men også et stort ansvar for de voksne, 
der er med på turen. Skorperne repræsenterer skolen, når de er ude og rejse, og forventes derfor 
til alle tider at opføre sig ud fra den korrekte skorpeånd, og ikke mindst være undervisningsparat til 
at deltage i alle aktiviteter. I yderst sjældne tilfælde kan det komme på tale, at sende elever hjem i 
utide fra en lejrskole grundet dårlig opførsel. Det vil typisk handle om opbevaring eller indtag af 
alkohol eller andre rusmidler, eller en grænseoverskridende adfærd som skaber utryghed for 
resten af klassen og lærerne. Bliver man hjemsendt grundet dårlig opførsel er hjemtransporten for 
egen regning.  
 
Hvis man fravælger at deltage på en lejrskole, tæller det som lovligt fravær, hvis forældrene i 
forvejen har givet en begrundelse. Der kan være forskellige årsager til, at man ikke ønsker at 
deltage på en lejrskole, men vi opfordrer på det kraftigste alle til at deltage. Fravælger man en 
lejrskole står man selv for hjemmeundervisning, mens de andre er afsted, og læreren hverken 
planlægger, udfører eller efterbehandler anden undervisning end lejrskolen.  
 
Mange klasser har stor fornøjelse af at lave en fælles rejsetrøje i forbindelse med en lejrskole. Vi 
opfordrer klasserådet til at påtage sig denne opgave, hvis eleverne ønsker det.  
 

Man kan læse mere om finansiering af lejrskoler i princip D 

 

 

 


