
 

 

 

Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, 

lejrskoleophold, udsendelse i praktik, m.v. 

Ekskursioner, studieture og fællesarrangementer 
Formål: 
At give eleverne mulighed for at komme på ekskursioner, studieture og 

fællesarrangementer der har det pædagogiske sigte ift. at oparbejde relationer og 

højne den faglige undervisning gennem fællesskabende virksomhed. Hensigten er at 

skolen støtter forældreinitiativer og de professionelle styrker elevernes fællesskabsfølelse 

og glæde på Sabro-Korsvejskolen. 
 
Ekskursioner, studieture og fællesarrangementer med deltagelse af elever fra forskellige 

klassetrin eller parallelklasser ses gerne. 
 
Ekskursioner: 
Skolens kontor skal være informeret om afholdelse af ekskursioner. 
 
Ekskursionen er en integreret del af undervisningen og derfor obligatorisk for eleverne. 
 
Skolen betaler udgifter til transport for to årlige ekskursioner pr. klasse inden for Aarhus 

Kommune.  
En klasse kan tage på flere ekskursioner ved hjælp af forældrebetaling. 
Forældrene sørger selv for mad og drikke på ekskursionen. 
 
En klassekasse kan bidrage med midler til køb af is, drikkevarer o. lign. 
 
Studieture 
Studietures form og indhold tilrettelægges af skolens ansatte i samarbejde med 

eleverne og forældrene under hensyntagen til elevernes alder.  
Studieturenes formål og de økonomiske muligheder og herunder budgetlægning sker i 

samarbejde med forældreråd. Studieturenes planer fremlægges skolens ledelse rettidig 

og inden igangsætning af detaljeplanlægning. Endelig plan fremsendes til ledelse i 

god tid før afrejse. 
 
Studieture er en integreret del af undervisningen og derfor obligatorisk for eleverne. 

Studieturene er opbygget således, at der er tale om et blik for Danmark på 3. årgang 

(hvordan ser andre på Danmark), på 6. årgang er der blik på vores nære relationer til 

Norden og på 9. årgang er der blik for Europa. 
Udveksling med andre indenlandske eller udenlandske skoleelever ses gerne. Der sikres 

over år en progression mellem det nære (3. årgang), det Nordiske (6. årgang) og 

Europa (9. årgang). 



 

 

 

 
3. årgang deltager en lærer fra hver klasse, samt årgangens primær-pædagoger og 

en ledelsesrepræsentant. 
6. årgang deltager en lærer fra hver klasse, samt en pædagog fra klubben og en 

ledelsesrepræsentant. 
9. årgang deltager kontaktlærere fra årgangen, en medarbejder fra FO/FU inviteres 

med og der deltager en ledelsesrepræsentant.  
For 6. og 9. årgang således en primærvoksen i alt pr. klasse. 
 
Følgende tilstræbes ift. tidspunkt og varighed: 

• 3. årgang med 1 overnatning i samarbejde med SFO (planlægges så den kan 

forlænges på forældreinitiativ) 

• 6. årgang med 3 overnatninger i et nordisk land 

• 9. årgang med 3 overnatninger i et europæisk land 

 
Budgettering: 

• 3. årgang: 300,00 kr. pr. elev i samarbejde med SFO 

• 6. årgang: 1.000,00 kr. pr. elev 

• 9. årgang: 1.300,00 kr. pr. elev 

Regulering af satserne kan ved skoleledelsen ske hvert år pr. 1. august. 
 
Forældreudgift: 
Forældre skal påregne en udgift på kr. 100,- pr. dag til mad. 
Der tilstræbes et max. beløb til lommepenge i samarbejde mellem forældreråd og 

kontaktlærere-/pædagoger. 
 
Klassekasse/forældreforening: 
En forældreforening kan bidrage med midler til at dække udgifter til yderligere 

oplevelser - som ligger udenfor studieturens læringsmæssige formål under studieturen - 

der betegnes som elevernes fritid. 
Skolebestyrelsen opfordrer til at der etableres en forældreforening efter de anviste 

principper, men alene med den hensigt at følge skolens traditioner. En 

forældreforening administreres af klassens forældre/forældreråd. 
 
Skolen har tradition for at give tilskud til studieture for organiseret elevarbejder: vagt i 

skolens kantine, servicemedarbejderopgaver etc. som af klasserne organiseres og 

følges op på at forældreråd. 
 
Gaver og sponsorstøtte: 
Skolebestyrelsen har besluttet, at eventuelle gaver og sponsorstøtte til skolen 

indtægtsføres og fortrinsvis budgetteres anvendt til udvidelse af studietursaktiviteter, 

kvalitativt og kvantitativt på hele årgangen. 


