GENEREL INFORMATION OM LEJRSKOLER PÅ SDR. NÆRÅ FRISKOLE

Vedtaget d. 26. marts 2015.

Lejrskoler er et væsentligt aktiv i undervisningen på Sdr. Nærå Friskole.
En stor del af skolens idé- og værdigrundlag udleves gennem lejrskolerne, og derfor afvikles der på alle
klassetrin obligatoriske lejrskoler hvert år.
I løbet af et helt skoleforløb vil den enkelte elev opleve lejrskoler for egen klasse og på tværs af klasser
samt fælleslejr for hele skolen.
I overbygningen prioriteres det, at lejrskoler afvikles med to udenlandsrejser til henholdsvis et engelsk- og
tysktalende land, alternativt lande, hvor kommunikationen primært vil foregå via ét af de to sprog.
Lejrskoler betales separat ved siden af skolepengene, og rammerne for betaling er beskrevet herefter.
0-6 klasse
Der skal årligt påregnes betaling for lejrskole i størrelsesordnen 500-1500kr. Opkrævningen vil typisk være
placeret i foråret, og vil foretages af klassens lærere oftest samtidig med information om klassens lejrskole.
7-9 klasse
For klassetrinene 7. 8. og 9. kl. er der fastsat en maksimal egenbetaling på 7.600kr for de 3 lejrskoler, der
afvikles i et overbygningsforløb. Beløbet opkræves af skolen sammen med skolepengene fra og med 7.
klasse. Der gælder derudover følgende betingelser:
•
•
•
•

•

Der opnås ikke søskendemoderation på lejrskolebetalingen
Et eventuelt overskud på lejrskolebetalingen efter afvikling af de 3 lejrskoler i overbygningen tilbagebetales
senest samtidig med sidste skolepengebetaling i 9 kl.
Ved indmeldelse af en elev i overbygningen - indgås der aftale mellem forældre og skolens ledelse om
betaling for kommende lejrskoler.
Ved udmeldelse af en elev i overbygningen afregnes forskellen mellem indbetalte lejrskolepenge og det
beløb, der har været anvendt til betaling af de lejrskoler, eleven har deltaget i. Der kan være tale om både
supplerende indbetaling fra eleven såvel som tilbagebetaling fra skolen.
Klassen kan supplere lejrskolebetalingen med penge indtjent ved f.eks. juleshow eller andre tiltag.

