Godkendt af Gungehusskolens skolebestyrelse
23. september 2020

Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden,
lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
Overordnet formål:
Som et væsentligt element i elevernes både faglige og sociale udvikling indgår aktiviteter, der
bryder med den faste læring. Det omhandler både aktiviteter uden for og inden for skolens rammer
og har til formål dels at give eleverne kendskab til og viden om samfundet. Samt dels at støtte og
styrke elevernes sociale relationer.

Klasserejser
Formål:
•
•

At skolerejser vægter højt som et givende og væsentligt supplement til den faglige
undervisning.
At skolerejser vægter højt som et vigtigt element i det socialpædagogiske arbejde.

Mål:
•

At skolerejser finder sted efter de kommunale retningslinjer.

Det betyder:
•
•
•

At 3-dages tur afholdes på 4.klassetrin og lejrskole på 8.klassetrin.
At skolen yder et økonomisk tilskud efter gældende regler til klasserejser, 3-dages ture og
til lejrskoler.
At eleverne betaler for forplejning på klasserejser og lejrskole efter national takst.

Ekskursioner
Formål:
•

At ekskursioner vægtes højt som et givende og væsentligt supplement til den daglige
undervisning.

Mål:
•

At ekskursioner medtænkes i planlægningen af den daglige undervisning.

Det betyder:
•
•

At der afsættes midler til at give mulighed for ekskursioner.
At der som udgangspunkt minimum tænkes 2 voksne i 0. til 6. klasse og 1 voksen med til 7.
til 9. klasse.
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Praktik.
•

At der i samarbejde med UU-vejleder og hjemmet skabes mulighed for praktikophold, hvor
det vil tjene den enkelte elev bedst.

Fællesarrangementer
•
•

At der i skoleårets planlægning medtænkes større fællesarrangementer til at skabe en
fælles ånd og styrke de sociale relationer på tværs af klasser og årgange.
At der afvikles fællesarrangementer på årgange og i afdelinger, som en del af den faglige
og sociale indsats.

Tilsyn:
Skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet igennem orientering fra skolelederen og på
skolebestyrelsesmøder, samt i et fastlagt årshjul.
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