Forslag (Bilag)
Retningslinjer vedr. skolerejser for elever på Rasmus Rask-Skolens 9. årgang
Skolebestyrelsen på Rasmus Rask-Skolen har i skoleåret 2019/20 besluttet at indføre skolerejser for
skolens 9. klasser efter nedenstående lovgivning (Folkeskolelovens §16C + §50 :
§ 16 c
Dele af undervisningen kan organiseres og tilrettelægges som ekskursioner
uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning.
Stk. 2.
Skolerejser med overnatning kan anvendes som et alternativ til den almindelige undervisning.
•
•
•
•
•
•
•

Klassens lærere, elever og forældre kan stille forslag om afholdelse af en skolerejse og
ansøger om kommunal medfinansiering (transport i DK)
Skolens leder godkender forslag om gennemførelse af skolerejser
Formålet med skolerejsen skal være inden for folkeskolelovens rammer uden at være en
integreret del af den klasse- eller holdbaserede undervisning
Skolerejser er frivillige at deltage i og skolerejser skal omfatte mindst en overnatning
Elever og forældre kan foretage opsparing eller fælles indsamling til dækning af udgifter, som
kommunen eller skole ikke har forpligtelse til at afholde
Skolen afholder udgifter til Rasmus Rask-Skolens deltagende medarbejdere
Skolebestyrelsen har vedtaget, at forældre skal afholde udgifterne til forplejning på lejrskoler
og på skolerejser (100 kr. pr. døgn)

Rasmus Rask-Skolens retningslinjer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolerejse finder sted i starten af 9. klasse
Opsparing til skolerejse starter senest i 7. klasse
Opsparing til skolerejse må ikke foretages af skolen, men skal organiseres af forældre
Opsparingsmetode og beløb skal aftales blandt forældre på et forældremøde
Rasmus Rask-Skolen anbefaler et maksimum opsparingsbeløb på 3500 kr. pr. elev
Lærerne omkring klassen, beslutter skolerejsens destination og transportmuligheder
Der kan i DK søges frirejse med DSB
Eleverne skal i undervisningen op til skolerejsen have erhvervet sig viden om det land eller
den by de skal besøge
Det blå sygesikringsbevis og pas skal medbringes
Lommepenge bør drøftes på forældremøde
Skolerejser er røg- og alkoholfri (følger skolens rusmiddelpolitik)
Overholdes skolens røg- og alkoholpolitik samt gældende retningslinjer og lovgivning ikke,
medfører dette hjemsendelse på forældrenes regning
Eleverne skal være dækket af egen rejseforsikring
Nyankomne elever skal have mulighed for at indbetale til skolerejsen
Elever, der forlader skolen inden rejsen er bestilt, skal have egen opsparing tilbage

Godkendt på MED 2. december 2019
Godkendt på Skolebestyrelsesmøde 9. december 2019

