Fjelstervang Skole
Skolestræde 1
6933 Kibæk
Telefon: 99742530

Principper for lejrskoler og ture ud af huset
I Fjelstervang Helhed vægter vi at komme ud af huset i kortere eller længere tid.
Skolen prioriterer motion og sundhed, derfor gælder princippet:
”Max motion og minimum bus!”
Der vil naturligvis være tidspunkter, hvor der skal afviges fra retningslinjerne (dårligt
vejr, klassens sammensætning, turens længde m.m.).
Det er vigtigt, at der forud for en tur (dog ikke gåture) informeres ud til elever og
forældre i god tid. Informationen sker på Intra mindst 5 hverdage inden turen.
Der sættes fokus på at organisere turene på forsvarlig vis. Hvis skolen skønner, at
resurserne ikke rækker til tilstrækkelig bemanding, kan forældre kontaktes.
Som udgangspunkt forlader elever ikke skolens område alene eller i mindre grupper,
med mindre andet er aftalt med forældrene.
Den arrangerende lærer er ansvarlig for evt. kontakt til hjemmet.
Gåture
Ved gåture ud af huset skal der være mindst én lærer/pædagog med.
Alle skal have refleksvest på.
Kontoret orienteres omkring turen, og den/de voksne medbringer mobiltelefon.
Cykelture
Når en klasse skal på cykeltur, er der minimum 2 lærere/pædagoger med på
cykelturen.
Skolen påtager sig opgaven at lære eleverne at cykle i større grupper inden turen.
Alle elever og voksne har cykelhjelm og refleksvest på. De voksne medbringer
mobiltelefon.
Skolen forventer, at alle cykler på lovlige cykler.
Lejrskole
Elever på Fjelstervang Skole er i enten 5. eller 6. klasse på idrætslejrskole på Venø.
Turen vil som udgangspunkt finde sted hvert andet år, så to årgange tager afsted
sammen. Lejren arrangeres af Dansk Skoleidræt og strækker sig over 3 dage (2
overnatninger). Lejren er en del af Fjelstervang Skoles fokus på at være en skole i
bevægelse.

Lejrturen er at betragte som undervisning. Eleverne har mødepligt og alle udgifter
dækkes af skolens budget. Hvis en elev af tvingende årsager ikke deltager i
lejrskolen, organiseres der anden undervisning på skolen.
Der opkræves kostpenge efter gældende regler og skolen betaler restbeløbet.
Transport foregår som udgangspunkt med DSB’s gratis skolerejser. Kontaktlærerne
omkring klasserne er ansvarlige for planlægning af turen.
Der deltager som udgangspunkt min 2 voksne i turen. Forældre kan være en del af
personalet.
Skoletur
Hvert andet år tager alle elever afsted på en skoletur med en overnatning. Skolens
personale planlægger turen. Turen skal tage afsæt i daglig pædagogisk praksis og
være en del af årsplanen for alle elever. Turen skal have fagligt indhold samt fokus på
trivsel og bevægelse. Fællesbestyrelsen godkender forud for et skoleår budgettet for
turen. Der opkræves kostpenge.
Ovenstående ture ud af huset kan efter drøftelse med fællesbestyrelsen aflyses eller
udskydes, hvis der i en periode ikke er økonomisk grundlag for at gennemføre
aktiviteterne.
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