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RISBJERGSKOLEN   
 
 
 
 
 

 
 
Princip: Fællesarrangementer for elever i skoletiden 
 
Formål: 
Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden er en del af skolens identitet. Fællesarran-
gementer bidrager til skoledagens variation, at understøtte elevernes faglige, personlige 
og sociale udvikling og at styrke sammenhængskraften på skolen. 

Aktiviteterne er mangfoldige og skal afspejle skolens værdier. 
 

Mål: 

 Elevrådet er en naturlig og central del af den demokratiske proces på Risbjergsko-
len. 
 

 Ekskursioner fungerer som en vigtig del af undervisningen. 
 

 Lejrskoler fungerer som en vigtig del af undervisningen og understøtter klassens 
sociale liv. 
 

 Klasserejser har primært et socialt mål, som går ud på at styrke og udvikle relatio-
nerne mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og klassens lærere. 
 

 Eleverne opnår desuden læring og udvikling gennem deltagelse i øvrige fællesar-
rangementer. 

 
 
 
 
Det betyder at: 

 Elevrådet består af et lille elevråd (2.-5. årgang) og et stort elevråd (6.-9. årgang). 
Der afholdes hvert år en elevrådstur. 
Skolen prioriterer elevrådets arbejde, og der er afsat lærertimer til at understøtte 
dette. 
Elevrådet har et fast punkt på Skolebestyrelsens dagsorden med henblik på at ind-
drage og varetage elevernes interesser. 
 

 Ekskursioner afholdes på alle klassetrin og kan vare fra en lektion til hele dagen. 
Der er mødepligt for eleverne, og ekskursionen er udgiftsneutral for hjemmet. 
 

 Lejrskoler afholdes én gang i skoleforløbet, i 8. eller 9. klasse, og der er mødepligt 
for eleverne. Klassetrinnet afgøres af skolens ledelse, i samarbejde med teamet i 
den enkelte klasse og under hensynstagen til lejrskolens program og emner. Da 
lejrskolen er en forlægning af undervisningen til andre lokaliteter, og forudsætter at 
alle elever deltager, må lejrskoler ikke medføre udgifter for hjemmene udover lom-
mepenge.  
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 Klasserejser kan afholdes i hele skoleforløbet.  Alle klasserejser foretages efter 
nærmere aftale og vil helt eller delvist være dækket af forældrebetaling. I forbindel-
se med klasserejser kan skolen opkræve statens takster for beregning af omkost-
ninger til bespisning (ca. 70 kr./døgn). 
 

 Eleverne kan deltage i øvrige fællesarrangementer af såvel faglig, kulturel og so-
cial karakter. 
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