
Lejrskole og fælleslejrskole. 
 

På Nr. Lyndelse Friskole prioriterer vi, at eleverne får oplevelser også uden for skolen. Der afholdes 

ture med overnatning fra 1. klasse, og der er altid to lærere med på lejrskole. 

 I 6. klasse kommer eleverne ikke på lejrskole, dette for at give en bedre mulighed for at spare op til 

lejrskolerne i 7. 8. og 9. klasse. Der er tradition for, at eleverne i 7. klasse tager til Bornholm, i 8. 

klasse tager til København, og at eleverne i 9. klasse rejser til udlandet. 

 

Fælleslejrskole: 

Hvert 3. år afholdes der en fælleslejrskole for hele skolen. Turen afholdes oftest i september.  

 

På fælleslejrskolen bidrager alle elever til fællesskabet, både i undervisning, leg og praktiske 

gøremål. Der etableres venskabsklasser mellem de yngste og ældste elever således, at 

børnehaveklasse-eleverne får en god ven. Hermed gøres de store elever opmærksomme på, at der er 

yngre elever på skolen, der skal tages hensyn til.   

 

Fælleslejrskolen er en glædelig tilbagevendende begivenhed som i lighed med de øvrige lejrskoler 

prioriteres højt på Nr. Lyndelse Friskole. 

 

Formål: 

Formålet med lejrskole/fælleslejrskole er, at den skal indgå som en del af en undervisning, hvor 

eleverne får mulighed for at udvikle sig i et forpligtende fællesskab og opleve andre miljøer, som kan 

være af historisk, naturmæssig, samfundsmæssig eller social karakter.  

 

Nr. Lyndelse Friskole lægger endvidere vægt på, at eleverne oplever, at de er en del af et større 

fællesskab, hvor alle spiller en væsentlig rolle og dermed bidrager til det fælles projekt. Samtidig får 

eleverne mulighed for at opleve nye sider af hinanden. 

 

Formålet er: 

 

 At give eleverne mulighed for at udvikle sig i en forpligtende social sammenhæng.  

 At eleverne får mulighed for at opleve fællesskab med egne klassekammerater og på tværs af 

klasserne.  

 At eleverne får mulighed for at etablere venskaber på tværs af vante grupperinger.  

 At eleverne møder udfordringer i form af problemløsning, f.eks. i form af fælles eller 

gruppevis madlavning, fælles planlægning, kanoture, byggeri af forskellig karakter, løb osv.  

 At eleverne får mulighed for at opleve natur, historiske steder og mennesker og miljøer, som 

ikke indgår som en del af deres hverdag.  

 

Da lejrskole er en del af undervisningen forberedes den i et fællesskab mellem elever og lærere i den 

daglige undervisning forud for turen, ligesom den kan efterbehandles i en eller anden form efter 

hjemkomsten.  

Lejrskoler giver en klasse mange fælles oplevelser og referencer, som styrker sammenholdet. Vi 

prioriterer derfor højt, at alle elever deltager i lejrskolen. Hvis det af en helt særlig grund ikke kan 

lade sig gøre, tilrettelægger skolen et andet undervisningstilbud for den pågældende elev. 

 

Udgifter til lejrskoler skal dækkes af forældre, fx via en klassekasse, og er således ikke inkluderet i 

skolepengene. 


