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Princip for fællesarrangementer.
Ide
At skabe åbenhed og samvær både indadtil blandt elever og lærere og udadtil blandt forældre og
lokalsamfund. Dette kan ske gennem faglige, praktiske, musiske, fysiske og sociale aktiviteter som
afspejler den tid og den kultur, skolen er en del af.

Mål
Internt:
- At elever og lærere oplever en adspredelse mellem den daglige undervisning og det enkelte
arrangement.
- At arrangementerne kan afholdes på tværs af klasserne.
- At arrangementerne i størst mulig udstrækning indeholder tværfaglige emner.
- At eleverne får indsigt i og forståelse for nye emner, projekter, holdninger eller kulturer, eller at
den daglige/årlige rytme bekræftes.
- At arrangementerne i høj grad bygger på lærer- og elevinddragelse både i forberedelsen,
forløbet og afviklingen af arrangementet.
- At Kernehuset inddrages i Novemberfestugen og emneugen de tre dage før Kristi
Himmelfartsdag.
Eksternt:
- At åbenheden omkring arrangementerne omfatter tidligere elever, forældre, søskende og andre
interesserede med mindre, der er pladsmæssige begrænsninger i det enkelte arrangement.
- At forældre i størst muligt omfang inddrages i arrangementet.

Politik
Boder
Boder med salg må, ud over de faste serveringssteder, som hovedregel kun indeholde elevarbejder.
Sluttidspunkt:
Sluttidspunkt for alle arrangementer er senest kl. 23.00.
Rygning
Tobaksrygning må ikke finde sted indendørs på skolen.
Alkohol
Servering af øl og vin er tilladt for personer over 18 år ved Novemberfesten og lignende
arrangementer. Spiritus er i øvrigt forbudt på skolens område.
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Indhold
Morgensang
Det faste indhold i morgensangen er en salme eller sang samt dagens informationer.
Desuden må der gerne fremføres lærer- og elevindslag.
Elevernes fødselsdag markeres med fødselsdagssang, hvis eleven ønsker det.
Skolernes motionsdag
Den sidste dag før efterårsferien anvendes til deltagelse i skolens motionsdag, og tilrettelægges
således, at det er afvekslende fra år til år.
Det er vigtigt, at eleverne denne dag oplever glæden ved fysisk udfoldelse.
Novemberfesten
Novemberfesten, der er skolens "årsfest" og dermed højdepunktet af fester, holdes den sidste
torsdag i november måned.
Sceneunderholdning og servering er faste elementer, mens form og indhold varierer år for år.
Lucia
En af dagene benyttes til Lucia optog, som elever fra 5. klasse har forberedt.
Juleafslutning
Den sidste dag før juleferien bruges første time i klassen. Efter fælles samling holdes afslutningen i
Gærum kirke. Musik- og dramaindslag kan indgå ved afslutningen.
Dimissionsfest
Onsdag i den sidste uge før sommerferien inviteres afgangselever med forældre til dimissionsfest på
skolen.
Festens indhold er bl.a. servering, sange, taler, uddeling af afgangsbeviser og uddeling af evt.
præmier. Desuden må der gerne være festlige indslag.
Deltagerbegrænsning: Kun for forældre og afgangselever, lærere og Fællesbestyrelse.
Øvrige fællesarrangementer
Ud over de faste fællesarrangementer afvikles arrangementer af kulturel art. Disse arrangementer
kan være enten traditionelle eller eksperimenterende.

Udførelse
Skolens ledelse er ansvarlig for arrangementernes udførelse, dog er det for novemberfestens og
dimissionsfestens vedkommende i samarbejde med Fællesbestyrelsen.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 14. marts 1996.
Ændret på skolebestyrelsesmødet den 28. oktober 1999.
Ændret på skolebestyrelsesmødet den 18. april 2007.
Ændret på Fællesbestyrelsesmødet den 13. februar 2012.

Gitte Olsen
Formand

Gitte Kiilerich Andresen
Skoleinspektør
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Principper for
fællesarrangementer for eleverne i skoletiden,
lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv.
Folkeskoleloven § 44 stk. 2
Principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i
praktik er underlagt den kommunale styrelsesvedtægt for folkeskolen. Udsendelse i
praktik sker i samarbejde med UU.
I fællesarrangementer for eleverne tilstræbes følgende:
1. Fællesarrangementer med koncerter, teater mv. tilbydes alle klassetrin og indenfor
forskellige kunstarter.
2. Fællesarrangementer kan være for hele skolen, enkelte afdelinger eller enkelte
klassetrin.
3. Elever i 6. klasse deltager i et lejrskoleophold, der arrangeres af klasselæreren.
4. Elever og forældre kan i samarbejde med klasselæreren og med ledelsens
godkendelse arrangere skolerejse for klassens egne midler.
5. Elever i overbygningen tilbydes i samarbejde med UU brobygningsforløb til
ungdomsuddannelserne og erhvervspraktik.

Vedtaget af skolebestyrelsen den 14. oktober 2010.
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Gødvadskolens principper
Emne: Lejrskole, ekskursioner og andre elevaktiviteter
Lejrskoler, ekskursioner/udflugter og diverse fællesarrangementer
Vi vil have, at lejrskoler og ekskursioner bliver afviklet forsvarligt.

Det er et princip, at:

Fordi:

Elevaktiviteter er fordelt jævnt på 0 – 6 årgang

Det giver en afveksling i elevernes hverdag

Elevaktiviteter indgår som et naturligt element i
undervisningen med såvel fagligt som socialt sigte

Det understøtter den teoretiske undervisning med
praktiske og sociale oplevelser

Planlægning og efterbehandling af elevaktiviteter sker i
samarbejde med eleverne

Eleverne på denne måde engagerer sig og tager ansvar
for deres udbytte af aktiviteterne

Behovet for antal ledsagende lærere og pædagoger
bliver vurderet i forbindelse med lejrskole og ekskursion

Det er vigtigt, at vi gennemfører lejrskole og ekskursion
på et forsvarligt grundlag

Det betyder bl.a., at:
 lejrskoleophold er placeret på 3. og 5. klassetrin
 det er en tradition, at 5. klasse tager til Ahl Hage
 ledelsen i samarbejde med lærerne foretager en vurdering ud fra følgende forhold:
antal elever på klassen / holdet
lejrskolens / ekskursionens geografiske beliggenhed
rejsemåde
Revideret den 24. april 2012

Godkendt: 01-11-2012
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Lille Værløse Skole
Ryetvej 1, 3500 Værløse
Telefon: 72 35 73 00
Mail: LilleVaerloeseSkole@furesoe.dk
Hjemmeside: www.lille-vaerlose.dk

Principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
Formål

Fællesarrangementer definerer vi som arrangementer, hvor alle skolens elever er involverede.
Fællesarrangementer afholdes med blik for vores værdier: mod, ånd, puls og tone, hvilket vil sige, at de
skal styrke elevernes læring og trivsel.
Arrangementer uden for skolens område skal sikre, at der skabes sammenhæng mellem undervisningens
indhold og aktiviteter samt det omgivende samfund.
Indhold

Ekskursioner kan arrangeres i alle klasser og skal foregå i den almindelige skoletid. Enkelte
arrangementer såsom teaterforestillinger kan foregå udenfor den almindelige skoletid.
Ekskursioner er obligatoriske for eleverne.
Udgifter til transport, entreer m. v. betales af skolens ekskursionskonto.
Der afholdes følgende lejrskoler i skoleforløbet:
4. – 6. årgang: Fire dages varighed
7. – 9. årgang: Fem dages varighed
Herudover planlægges en række ekskursioner på de enkelte årgange.

I løbet af skoleåret finder følgende fællesarrangementer traditionelt sted:
Skolestart
Motionsdag
Featureuge
Juleklippeklisterdag
Skolens fødselsdag
9. årgangs sidste skoledag
Sidste skoledag

Datoer for disse fællesaktiviteter meldes ud i skolekalenderen via Forældreintra.
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På 8. årgang afvikles et brobygningsforløb, hvor eleverne besøger forskellige ungdomsuddannelser.
Det afvikles i en periode fastsat af årgangens lærere og uddannelsesvejlederen.
Efter aftale med lærere, ledelse og uddannelsesvejlederen kan der arrangeres særpraktikforløb.
Vedtaget af bestyrelsen den 17. juni 2013
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Princip 9. Principper for arrangementer mm.
For at skoleforløbet kan være virkelighedsnært, udfordrende og almendannende er det
vigtigt med arrangementer, der bryder den daglige undervisning.
Hensigten med arrangementerne er at bidrage til udviklingen af børnenes fantasi,
tolerance og ansvarlighed. Desuden vil arrangementerne være med til at styrke lærer/elev
forholdet og forholdet eleverne imellem til gavn for det daglige arbejde i klasserne.
Principper for lejrskole og ekskursion:
-

ud over en styrkelse af de sociale forhold i klassen bør man sikre sig, at der både på
lejrskolen og på ekskursionerne indgår et planlagt undervisningsforløb.
elevens økonomiske tilskud må være aftalt mellem forældre og klassens lærere.

Principper for skolerejser og hytteture:
-

klassen formulerer sit formål med turen, som forelægges forældrene.
gennemføres primært for at give klassen en fælles oplevelse, der styrker de sociale
forhold i klassen.
elevens økonomiske tilskud må være aftalt mellem forældrene og klassens lærere.

SKB kan principielt acceptere, at forældrene ud over forplejning også dækker øvrige
udgifter til lejrskoler, ekskursioner, skolerejser og hytteture efter de i loven angivne rammer
og i et omfang, der aftales mellem forældrene og klassens lærere.
Princip for brug af cykelhjelm i skoletiden:
-

når eleverne cykler i skoletiden, skal der - medmindre andet er aftalt mellem hjem og
skoleinspektør - bruges cykelhjelm.
skolen kan i begrænset omfang stille hjelme til rådighed

Principper for fælles arrangementer:
-

skolen bør gennem fælles arrangementer for alle skolens elever eller enkelte årgange
sikre sig, at eleverne får nogle gode sociale, faglige, kulturelle oplevelser, som kan
medvirke til, at skoleforløbet bliver mere nuanceret. Arrangementerne kan også være
med til, at skolen bliver en naturlig og integreret del af samfundet.

Vedtaget af SKB d. 13/01 - 2003
Ændret sidst 13/01 - 2003
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