
Ranum Skole 

 

 

Principper for elevaktiviteter. 
 

Elevaktiviteter er aktiviteter med tilknytning til den daglige undervisning, hvor teori og praksis 

knyttes sammen. 

Elevaktiviteter, der foregår udenfor skolen, kan fx være: ekskursioner, hytteture, lejrskoler, 

skolerejser/studieture, venskabsbyrejser og fællesaktiviteter. 

Forældre kan inviteres til at deltage. 

 

Principper : 

 

1.  Ekskursioner. 

 Foregår fortrinsvis i skoletiden på enkelte dage. Indholdet bør være et led i undervisningen for 

det pågældende klassetrin. Forældrene bør altid orienteres forud for ekskursionen, både når 

ekskursionen holdes inden for børnenes sædvanlige mødetid, og når den strækker sig ud over 

sædvanlig sluttid. 

 Udgifter til ekskursionerne afholdes af skolens aktivitetskonto. 

 Da aktiviteterne foregår i skoletiden, er der mødepligt. 

 

2. Hytteture. 

 Hytteture af 2 – 3 dages varighed kan afholdes gennem hele skoleforløbet. Indholdet kan være 

af såvel faglig som social karakter. Hytteture bør aftales med forældrene på et forældremøde. 

Udgifterne til hytteturene afholdes af skolens elevaktivitetskonto. Derudover opkræves 

kostpenge i henhold til gældende kommunale satser pt 75,-kr pr påbegyndt dag. Undtagelse; I 

forbindelse med afholdelse af hytteture med én overnatning opkræves kun én gange 75,-kr. 

 

3. Lejrskole. 

 Der arrangeres ét lejrskoleophold i slutningen af 6. klasse. Indholdet er af faglig og social 

karakter. Hvad økonomien angår, skal turen holdes indenfor skolens budget. Der opkræves 

kostpenge i henhold til gældende kommunale satser. Forældrene orienteres om 

lejrskoleopholdet – herunder de økonomiske rammer – så snart som muligt efter påbegyndelsen 

af planlægningen. (K-klasser undtaget) 

 

4. Skolerejser/studieture. 

 Der afvikles en skolerejse i på 9.årgang. Rejsen bør have relation til undervisningen. 

Skolerejsen på Ranum Skole går til Berlin. Turen er forældre-/deltagerbetalt. Deltagerbetalingen 

må maximalt være 3000,- kr. alt inklusiv (lommepenge dog undtaget, se punkt 6). Årgangens 

lærerteam skal give forældrene mulighed for at starte en frivillig opsparing allerede ved start på 

7.årg.  

 

5. Fællesaktiviteter. 

 Kan være forældre/elev og lærerarrangementer, der kan afholdes af enkelte klasser eller hele 

skolen. Formålet med arrangementerne er at styrke fællesskabet i og omkring klassen. 

Eventuelle udgifter må derfor holdes på et niveau, så alle hjem kan deltage. Indholdet af 

arrangementerne kan planlægges i fællesskab af de deltagende parter. 

 

6. Lommepenge. 

 Børnenes eventuelle medbragte lommepenge er til deres eget frie brug – og altså ikke til entréer 

m.v. 
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