
Princip for alternative og udadvendte aktiviteter i skoletiden 

Hærvejsskolen 

Mål 

- Eleverne får mulighed for oplevelser og læringssituationer, der ikke er bundet til 

skolens fag og fysiske rammer. 

- Skolen er en åben skole, der åbner sig overfor det omgivende samfund jævnfør 

Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen, § 3 stk. 4 og 5: ”Skolerne indgår i samarbejder, 

herunder i form af partnerskaber, med virksomheder, institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- 

og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller 

kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af 

folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner”. 

- Eleverne får mulighed for aktiviteter, der styrker fællesskabet og udvikler elevernes 

sociale kompetencer både sammen med klasse, afdeling og hele skolen. 

Alternative uger 

- Der aftales mindst én alternativ uge for hele skolen forud for hvert skoleår. 

- Der aftales alternative uger for hver enkelt afdeling forud for hvert skoleår. 

Ekskursioner 

- 0., 1., 2., 4., 5., 7., 8. årgang har mulighed for at tage på ekskursion sammen med 

hele årgangen. Ekskursioner i nærområdet prioriteres højt.  

- Der afsættes et fast budget pr. årgang til disse ekskursioner, som er en del af 

undervisningen. 

Hytteture 

- På 3. årgang afholdes en hyttetur med to overnatninger.  

- Hytteturen finansieres ved en mindre forældrebetaling igennem en 

klassekasseopsparing. 

Lejrskoler 

- På 6. årgang afholdes en lejrskole med 4 overnatninger.  

- Lejrskolen er forlagt undervisning. Rejse og overnatning betales af skolen – kost og 

lommepenge betales af forældre. 

Skolerejser 

- På 9. årgang afholdes en fælles skolerejse for årgangen med 3-4 overnatninger.  

- Skolerejsen finansieres ved opsparing på årgangen samt indtjening i årets løb efter 

aftale med forældrene. 

Alternative aktiviteter 

- Der er på alle årgange mulighed for at planlægge og afvikle alternative aktiviteter i eller 

udenfor skoletiden med klasser og årgange under forudsætning af, at der er formuleret 

tydelige mål med aktiviteten, evaluering af aktiviteten, overvejelser om økonomi og 

vikardækning samt muligheden for at inddrage forældre eller andre fra det omgivende 

samfund. 
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