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Lejrskoler

Formålet med lejrskolerne vægtes 
forskelligt  efter klassetrin  
og klassens behov, men følgende 
elementer indgår: 

At eleverne får nye udfordringer  
og udfoldelsesmuligheder,  
at klassens sociale sammenhold 
styrkes, at eleverne lærer at tage 
vare på sig selv og hinanden,  
at elever og lærere oplever  
hinanden i andre sammenhænge 
end i hverdagen, og at elevernes 
faglige kundskaber forbedres.  
Lejrskoler finder sted  
i 0., 2., 5., 7. og 9. klasse.  
10. klasse er på  
to sprogrejser.

Skolen vægter  
lejrskolerne højt, 
og vi prioriterer,  
at eleverne  
kommer på  
lejrskoler 
næsten hvert 
andet år i løbet  
af deres  
skolegang på 
Sankt Nikolaj 
Skole.

Det er på  
nuværende 
tidspunkt  
almindeligt: 

• at 0. klasse har en overnatning
   i nærområdet
  
• at 2. klasse er på lejrskole 
   i nærområdet 
 
• at 5. klasse er på lejrskole  
   i Givskud Løvepark 

• at 7. klasse er på tur til  
   grænseområdet Slesvig
  
• at 9. klasse pakker kufferten  
   for at tage på flodbådstur  
   til Holland eller action-  
   og adventuretur til Tjekkiet
  
• at 10. klasse er på sprogskoler 
   i Berlin og London 

Det er hvert år en glæde at  
se forventningsfulde elever tage  
af sted sammen med deres lærere,  
og det er dejligt at se dem vende glade 
tilbage igen med ”tasken” fyldt  
med spændende oplevelser.

Alle elever er 
forpligtede til  
at deltage, da lejr-
skoler er en del af  
undervisningen 
på de  
pågældende 
klassetrin.

 Lejrskole er 
undervisning,  
og den skal  
derfor forbere-
des  
i et fællesskab  

mellem elever, 
forældre og lærere, 

ligesom den  
efterbehandles  

i en eller anden form  
efter hjemkomsten.

Udgifter til lejrskoler skal dækkes af 
forældre, fx via overskuddet fra skolens 
forårsfest for 9. klasses vedkommende, 
en klassekasse og egenbetaling,  
og er således ikke inkluderet  
i skolepengene. 

For 10. klasse gælder,  
at skolepengebetalingen er forhøjet til 
delvis dækning af sprogrejserne.


