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4. Princip for fællesarrangementer, ekskursioner og praktik 
Formål: 

Fællesarrangementer, ekskursioner og praktik skal bidrage til skoledagens variation og understøtte 

elevernes faglige, personlige og sociale udvikling samt styrke sammenholdet på hele skolen. 

Hvorfor: 

Fællesarrangementer bidrager til at skoleforløbet som helhed opleves som meningsgivende, 

udfordrende og almen dannende. Arrangementerne kan ligeledes bidrage til at skolen bliver en naturlig 

og integreret del af lokalsamfundet.  

Ekskursioner, lejrskole, hytteture er en del af undervisningen. Skolerejser er et supplement til den 

almindelige undervisning, der primært har sigte på klassens og årgangens samvær og fælles oplevelser.  

Praktik er et vigtigt bidrag til at gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse. 

Det betyder at: 

Skolen prioriterer, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab. Det kan være fælles for 

hele skolen, afdelingerne eller den enkelte årgang.  

Skolen tilstræber, at forældre og elever informeres om planlagte arrangementer i god tid. 

Fællesarrangementer på skolen kan være: Læsemakker, MOT, morgensang, motionsdag, juleklippedag, 

juleafslutning, TRI-dag, skolefest, kulturuge, dimissionsfest, fællessang på sidste skoledag, aktivitetsdag 

og meget andet. Det tilstræbes at forældre inviteres til flere arrangementer i løbet af skoleåret.  

 

Fællesarrangementer udenfor skolens område kan være: sportsstævner, koncerter, teater, biograffilm, 

virksomhedsbesøg, cykelture og meget mere. Skolen afholder udgifter til arrangementer. Forældre kan 

dog på et forældremøde aftale at oprette en klassekasse, som kan bidrage til disse arrangementer. Det 

anbefales at klassens forældreråd fastsætter, sammen med klassens lærerteam, et maksimum beløb 

for lommepenge til disse fællesarrangementer. Det anbefales at beløbet begrænses så vidt det er 

muligt; afhængig af type og varighed.  

 

Ekskursioner: Farsø Skole tilstræber, at alle klasser er på hytteture, lejrskole og skolerejse i løbet af 

skoleforløbet. Eventuel betaling for disse ture kommer på dagsorden til et forældremøde, hvor også 

lommepenge kan aftales. Forældre kan ligeledes inviteres til at bidrage fx hjælp med forplejning og 

transport.  

 

Praktik kan være forløb aftalt for hele klassen eller for enkelte elever. Det kan være introkursus på 8. 

årgang og brobygning på 9. årgang. Elever på 7.-9. klassetrin kan komme i praktik, når forældre, elev og 

lærere finder, at det giver mening. Praktik og brobygning til ungdomsuddannelserne er en naturlig del 

af skoleåret på 8. og 9. årgang. UU-vejleder kan inddrages i et praktikforløb. 
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Hvad betyder det for forældre: 

• Det forventes at forældre tager ansvar for og bakker op om deres børns deltagelse i skolens 

fællesarrangementer, ekskursioner og hytteture med overnatning. 

• Det forventes at forældre og elever overholder de aftalte beløbsgrænser til lommepenge. 

• Det forventes at elever og forældrene samarbejder om at rejse midler, der kan dække udgifterne til 

skolerejse. 

• Det forventes at forældre bakker op om elevernes deltagelse i praktik samt er behjælpelig med at 

finde relevante praktiksteder til deres barn/andre elever 
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