Fællesbestyrelsens principper
Emne
Fællesarrangementer for elever i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv.
Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, skal bidrage til den sociale trivsel og
sammenhængskraften på skolen. De giver skoledagen variation og understøtter elevernes personlige
og faglige udvikling.
Lejrskole
Lejrskoler, skolerejser, hytteture og ekskursioner har både undervisningsmæssige og sociale formål.
Når lejrskolen planlægges, bør det være ønsket om formålet der afgør indholdet og rejsemålet.
• En lejrskole kan forberedes og efterbehandles i undervisningstiden.
• Agerbæk: Der afholdes lejrskole i 6. og 9. klasse (kan dispenseres i forbindelse med puljestøttet
internationalt samarbejde). Det er fastlagt at lejrskolen for 6. årgang går til Bornholm og
lejrskole for 9. årgang er en tur til Berlin.
• Starup: Der afholdes lejrskole i 5.-6.klasse. Det er fastlagt at lejrskolen for 5.-6.klasse går til
Bornholm. Der sendes elever afsted hvert 2. år. Det betyder, at eleverne enten tilbydes en
lejrtur til Bornholm som 5. eller 6. klasses elev.
• Der er mødepligt for eleverne.
• Alle udgifter til ophold, transport m.m. afholdes af skolen.
• Forældre kan opkræves et beløb på op til 85 kr. pr. døgn til delvis dækning af forplejning.
• Der kan ydes en fælles indsats fra elever og forældre for at skaffe midler til dækning af
yderligere oplevelser i "fritiden" på turen.
• Udgifterne begrænses ved så vidt muligt at benytte DSB-transport og ved at anvende
vandrehjem, hytter og lign. til overnatning.
Hytteture
• Agerbæk: Der afholdes hyttetur for 5. årgang – 1 overnatning og 7. årgang – 1 overnatning.
• Starup: Der afholdes hyttetur for 3.-4. årgang – 1 overnatning. Der sendes elever afsted hvert
2. år. Det betyder, at eleverne enten tilbydes hyttetur som 3. eller 4. klasses elev.
• Hytteturene afvikles efter lejrskolemodellen.
Ekskursioner
• En ekskursion skal være en del af et undervisningsforløb og forberedes og efterbehandles i
undervisningstiden.
• En ekskursion kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen.
• Der kan afholdes ekskursioner på alle klassetrin.
• Der er mødepligt for eleverne.
• Alle udgifter til transport og entreer afholdes af skolen.
Eramus+
Pædagogiske medarbejdere og skolens elever har mulighed for at deltage i Erasmus+ projekter,
såfremt det kan hænge sammen med skolens øvrige planlægning og ressourcer i det pågældende
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skoleår.
Der kan både være tale om uddannelsesmæssige projekter for skolens personale og projekter med
deltagelse af elever.
Projekter for personalet skal have et uddannelsesmæssigt formål, som kommer den enkelte
medarbejder og skolen til gode. Vidensdeling til kollegaer er en del af deltagelsen.
Projekter med elever skal have faglige, sociale og dannelsesmæssige formål.
Lærer-/pædagogbemanding i forbindelse med lejrskoler, hytteture, ekskursioner samt Erasmus+
aftales i samarbejde mellem de involverede medarbejdere og skoleledelsen – under hensyntagen til
disse aktiviteters omfang, elevsammensætning, alderstrin etc.
Morgensang/samlinger
• Morgensang og samlinger anvendes til at øge fællesskabet på skolen og kendskabet til den
danske sangskat.
• Skolen tilstræber at markere højtider og mærkedage
Praktik/brobygning
Praktik og brobygning har til formål at afklare eleverne og give et velinformeret grundlag til at vælge
deres ungdomsuddannelse
Skolens ansvar:
• Skolen skaber plads i årsplanen til at alle elever kommer i praktik i 8. klasse
• Praktikken for- og efterbehandles i skolen
• Individuelle praktikker kan aftales ved behov for disse
Forældres ansvar
• Bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning
• Støtter eleverne i at finde en relevant praktikplads

Revideret og godkendt af Fællesbestyrelsen den 8. februar 2022

