
Princip for elevaktiviteter  
Det er vort mål, at vore elevaktiviteter både i omfang og indhold 
understøtter en levende skole, der lægger vægt på et godt samspil med 
det omkringliggende samfund, og at læring uden for skolens rammer 
inddrages til støtte for den daglige undervisning.  
 
Alle aktiviteter, der er en integreret del af undervisningen skal være gratis, dog kan 
der ydes forældrebetaling til daglig forplejning efter gældende regler.  
 
Elevaktiviteter ved Mølleskolen kan deles op i følgende hovedområder:  
1. Lejrskoler  
2. Skolerejser  
3. Ekskursioner  
4. Festdage/traditioner på Mølleskolen  
 
Ad 1: Lejrskoler  
Der kan afvikles en lejrskole på 5. klassetrin. Forældre kan opkræves en udgift til 
forplejning efter gældende regler.  
 
Ad 2: Skolerejser  
Der kan etableres en skolerejse af 4-5 dages varighed på 8. årgang. Skolerejsen er et 
supplement/alternativ til den daglige undervisning. Rejsen er som udgangspunkt en 
indenlands tur.  
Forældrene betaler udgiften til den daglige forplejning efter gældende regler. 
Udgifter til arrangementer og aktiviteter indsamles af forældre og elever efter 
retningslinjer fastsat af skolebestyrelsen. Det tilstræbes at holde udgifterne på et 
lavt niveau.  
 
Udlandsrejser  
Ledelsen ansøges konkret om tilladelse til dette. Udvekslingen/udlandsrejsen skal 
være udgiftsneutral for skole og forældre. Dette gælder også for udgifter forbundet 
med en genvisit. Det er ikke muligt at øge tilskuddet fra skolens side.  
Ledelsen lægger vægt på formål, indhold og økonomi, når der skal tages stilling til en 
udlandsrejse.  
 
  



Ad 3: Ekskursioner  
 
De enkelte klasse- og faglærere planlægger selv omfanget af og indholdet i klassens 
ekskursioner under hensyntagen til de tildelte resurser. En ekskursion er 
undervisning lagt uden for skolens lokaler, og der kan ikke opkræves 
forældrebetaling. 
 
Ad 4: Festdage/traditioner på Mølleskolen 
Skolens traditioner er en vigtig del af det fællesskab, som skal opleves ved at være 
elev/ansat på Mølleskolen. Følgende traditioner fastholdes: Skolernes motionsløb, 
jule-volley/julehockey, juleafslutning, skolefest, løvspringstur, sidste skoledag for 9. 
klasserne, elevrådsdag og sommerferieafslutning. 
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