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Herfølge Skoles elever skal gennem deres skoleforløb tilbydes forskellige fælles aktiviteter og 

arrangementer i skoletiden. Aktiviteterne/arrangementerne skal understøtte klassens sociale 

liv, styrke fællesskabets sociale relationer, den enkeltes personlige udvikling, styrke 

sammenhængskraften på skolen og bidrage til en fælles social ansvarlighed. 

Alle aktiviteter/arrangementer bygger på en faglig eller social refleksion omkring elevernes 

udvikling, læring samt bidrager til individets kulturelle forståelse. 

Fælles aktiviteter afholdes med målet om, at eleverne skal have oplevelser, der kan 

sammenkæde den daglige læring med det omgivende samfund. 

Ekskursioner og lejrskoler skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, 

personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og 

samfundet. 

Praktik og brobygning skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse. 

 

 

Handleplan/mål   

 

Princippet tilstræbes omsat til følgende handlinger 

• Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab. 

• Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer på alle klassetrin. 

• Skolens tilstræber at give eleverne oplevelser, der bryder med den daglige undervisning 

og styrker samværet på tværs af daglige undervisningsmønstre. 

• Skolen tilstræber gennem fælles aktiviteter/arrangementer at styrke samværet på 

tværs af daglige undervisningsmønstre. 

 

 

Skolens ansvar i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler 

• Skolen tilstræber, at elever og forældre er informeret om planlagte ekskursioner i god 

tid – både i forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål. 

• Skolen tilstræber at afholde alle udgifter til kost i forbindelse med ekskursioner og 

lejrskoler (folkeskoleloven, § 40, stk. 5, og § 50, stk. 7). Dog kan der i særlige tilfælde 

opkræves kostbeløb i forbindelse med lejrskole jf. gældende regler.  

• Skolen tilstræber, at eventuel betaling af kostpenge og niveauet for elevernes 

lommepenge til lejrskole kommer på dagsordenen på et forældremøde. Manglende 

betaling må ikke afholde elever fra at deltage. 
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• Skolen tilstræber at inddrage forældrene i planlægning af og evt. deltagelse i 

ekskursioner og lejrskoler, når det er relevant. 

• Skolen tilstræber, at klassens primære personale deltager i lejrskolerne. 

Forældrenes ansvar i forbindelse med ekskursioner og lejrskoler 

• Alle klasser kan oprette forældredisponerede klassekasser, hvortil forældre og elever 

evt. i samarbejde med skolen kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der 

normalt kan finansieres af skolens budget. Manglende betaling må ikke afholde elever 

fra at deltage. 

 

 

Skolens ansvar i forbindelse med praktik og brobygning til ungdomsuddannelserne 

• Skolen tilstræber, at alle elever som minimum kommer i praktik i 9. klasse. 

• Skolen tilstræber, at der opsættes individuelle mål for alle praktik- og 

brobygningsforløb. 

• Skolen tilstræber at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge 

relevante praktiksteder og brobygningsforløb. 

Forældrenes ansvar i forbindelse med praktik og brobygning til ungdomsuddannelserne 

• Elever og forældre finder og vælger relevante praktiksteder. 

• Forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning. 

• Forældrene tilstræber i muligt omfang at hjælpe hinanden og skolen med at finde 

praktiksteder til eleverne. 
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