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Skematisk oversigt: Skolernes håndtering af lejrskoler i skoleåret 20/21 
Skole Almindelig praksis før 

Covid-19 
Håndtering i 
skoleåret 20/21 

Planlagt afvikling skoleåret 21/22 Afregning af lærernes arbejdstid i 
forbindelse med lejrskoler 20/21 

Østskolen Hyttetur med 2 
overnatninger på 7. 
årgang på Hylleholt 
skole og 8. årgang på 
Karise skole 

Der var ikke planlagt 
lejrskole/hyttetur på 
Rolloskolen. 

Alle 
lejrskoler/hytteture 
udsat. 

Karise:  
- Hyttetur 2 overnatninger for 8. årg.  
- Erstatningstur på 9. årg planlagt som 

hyttetur med 2 overnatninger. 

Rollo:  
- Hyttetur 2 overnatninger på 8. årg 

Hylleholt:  
- Hyttetur 2 overnatninger for 7. årgang  
- Erstatningstur på 8.årg planlagt som 

social tur til Tivoli. 

 

Omlægning af arbejdstid i det 
omfang det kunne lade sig gøre. 

Østskolen Hyttetur med 2 
overnatninger på 
Hylleholt og Karise 

Alle 
lejrskoler/hytteture 
udsat 

Karise: Hyttetur 2 overnatninger for 8. årg. 
samt erstatningstur på 9. årg. 

Rollo: Hyttetur 2 overnatninger på 8. årg 

Omlægning af arbejdstid i det 
omfang det kunne lade sig gøre. 

Center for Børn & Undervisning 
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Der var ikke planlagt 
lejrskole/hyttetur på 
Rollo. 

Hylleholt: Hyttetur 2 overnatninger for 7. 
årgang samt erstatningstur på 8.årg. 

 

Midtskolen 8. årgang på lejrskole i 5 
dage i foråret. 

Aflyst.  8. årgang på hyttetur i 3 dage i efteråret 
2021. 

Var indarbejdet i deres årsnorm. 
Da lejrskolen blev aflyst, blev 
tiden fjernet. Der hvor det var 
muligt, blev tiden brugt til andre 
opgaver. F.eks. undervisning på 
9. årgang. 

Vestskolen 3 dages lejrtur for 8. 
klasserne. 

Skåret væk på 
grund af interne 
omprioriteringer 
på Vestskolen. 

8. klasserne skal afsted 3 dage i foråret 2022. 
Hver klasse har et budget på kr. 16.000. 

Der er 2 lærere med hver klasse. De får hver 
14 timer + forberedelse (0,475). Turen varer 3 
dage så de får 61,95 timer hver. Der afregnes 
med 100% uv tillæg. Derudover er der et 
kolonitillæg. 

 

Da lejrskolerne før skoleåret start 
blev skåret væk pga 
rammebesparelser, har de ikke 
indgået i lærernes arbejdstid i 
skoleåret 20/21. 

Ung Faxe  

– 10 klasse 

5 dages studietur Gennemført som 
planlagt 

5 dages studietur lagt i årsplan. Efter gældende aftaler for 
personale som har deltaget i 
studieturen. 
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