
   

Per Gyrum Skolen, Mariehøj 483, 2990 Nivå 
Telefon: 35 10 59 59 

E-mail: pgs@pergyrumskolen.dk 
www.pergyrumskolen.dk 

cvr: 366 391 80 

Lejrskoler på Per Gyrum Skolen 

På Per Gyrum Skolen vægter vi lejrskoler højt. Vi tror, at værdien i at se andre mennesker på andre måder, 

under andre forhold og i andre situationer end i skolen, gavner sammenholdet og forståelsen for hinanden. 

Det er en ikke ubetydelig udgift for skolen, at vi gerne ser, at der skal være en årlig lejrskole. Når vi alligevel 

prioriterer det, er det netop af de værdifulde pædagogiske og sociale grunde.  

Det er som udgangspunkt vores hensigt at:  

 Bh.kl. har en overnatning på skolen. 

 At indskolingen 1., 2. & 3.kl har en lejrskole der strækker sig over 2-4 dage på Sjælland 

 At mellemtrin 4., 5., 6., 7. kl. på deres årlige lejrskole finder en destination ud fra klassens 
og lærerne ønske.  

 At 8. Klasse kommer til Weissenhauser Strand i Tyskland i 3-5 dage 

 At 9. Klasse kommer på en udlandsrejse 

 At 10. Klasse kommer på en udlandsrejse 
 

Lejrskolernes tilrettelæggelse og indhold kan variere meget og sammensættes ud fra en vurdering af, hvad 

den enkelte klasse har lyst til og brug for.  De fleste lejrskoler vil kunne ses i en faglig sammenhæng, men 

der vil også være ture, hvor det sociale mål dominerer.. Der er mødepligt til lejrskoler uanset dets indhold.  

Hvem betaler hvad, og hvad koster det? 

Der er egenbetaling for elever, der skal på lejrskole. Elevbetalingen skal dække udgiften til elevens egen tur 

samt en forholdsmæssig andel af rejseudgifterne der er forbundet med lærernes ophold. 

Skolen afholder de merudgifter en lejrskole medfører i form af; vikardækning, diæter og løn mellem 17.00 – 

06.00 til lærere 

Som udgangspunkt koster en lejrskole i indskolingen 500- 800 kr.  

(Dog ikke ved overnatning på skolen, der er den naturligvis billigere) 

På mellemtrinet og 7. kl. vil en lejrskoles pris være meget afhængig af destination. (Knuthenborg, Lalandia, 

Sheltertur, Sverige, telttur) men må dog have en max pris på 1.300 kr. 

8. klasses tur til Weissenhauser har ligeledes en max pris på 1.300 

På 9., og 10. Klassetrin, hvor destinationen er udlandet, som ikke er et lukket område som Weissenhauser 

Strand, men kan være en aktiv tur, en kulturel tur, en teambuilding tur skal der påregnes en højere pris dog 

max 3.500 kr. 
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