
 

 

 

Regler for endagsekskursioner 

Med endagsekskursioner forstås ekskursioner, hvor undervisningen er forlagt i højst en skoledag. 

Der gives et tilskud på max. 50 kr. pr. elev til transport og entreer. Dette gælder dog ikke transport 
i nærområdet og til ekskursionsmål i cykelafstand. Lærernes udgifter betales af skolen. 

Det er muligt at afholde ekskursioner med elevbetaling, hvis eleverne på forhånd tilkendegiver 
med tilmelding, at de vil deltage. Men elever kan ikke tvinges til deltagelse med en 
deltagerbetaling, der vedrører andet end forplejning. Ikke-deltagende elever skal derfor have en 
alternativ opgave svarende til ekskursionens indhold.  

Ekskursionen søges på et særligt skema hos LJ ca. 3 uger, før den skal finde sted, så berørte lærere 
kan blive orienteret i TG-nyt. Skemaet findes på O365 under Information->Ansøgninger og 
blanketter. Ekskursionerne skal så vidt muligt afholdes inden 1. april af hensyn til den øvrige 
planlægning af undervisningen. 

Når man er på ekskursion, er man som elev altid forpligtet til at følge de retningslinjer, som man 

får fra lærerne, og skolens studie- og ordensregler skal overholdes.  

Kontoret godskriver de moduler, eleverne ikke kan deltage i pga. ekskursionen. 
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Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.
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		Sprunget over: 1
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