
Økonomiske overvejelser i forbindelse med lejrskoler og skolerejser 
 

Tildeling i kategorien ”aktivitetsafhængige udgifter” 

Blåvandshuk Skole   1.699.000     Janderup Skole       404.000 

Udgiften til lejrskoler tages under aktivitetsafhængige udgifter og i 2023 er der afsat: 

Blåvandshuk Skole         90.000     Janderup Skole         17.500 

Det svarer til at vi bruger henholdsvis 5,3% og 4,3% af de afsatte midler på lejrskoler. 

 

Ledelsens udgangspunkt i forhold til økonomistyring er, at der skal værnes om de retninger man i strategisk 

forstand udstikker. Vi ser det ikke som udtryk for helhedstankegang, hvis man i for høj grad flytter rundt på 

poster i forhold til de hovedtræk, der er i vores budget. Således er vi ikke tilhængere af at man fx flytter 

beløb fra efteruddannelse til elevaktiviteter eller fra undervisningsmateriel til personalepleje.   

 

• Skolen har i 2023 afsat 800 kroner pr elev til lejrskoler 

• DSB Skolerejser betaler altid transporten til opholdsstedet 

• Forældre må opkræves 80 kroner pr døgn til kost 

• En lejrskole på det vandrehjem som klasser fra Blåvandshuk Skole har benyttet flere gange i de 

senere år koster 807 kroner pr. elev for 3 overnatninger. I denne pris er der også betalt for 

morgenmad, frokost og aftensmad, som forældrene jo selv skal betale. En hytte koster ca. 5000 

kroner. 

Lejrskole: 

På et Danhostel  elever kroner   

Skolens bidrag  22 800       17.600,00  

Forældres betaling til kost 22 320         7.040,00  

Samlet indtægt          24.640,00  

     Danhostel  22 807       17.754,00  

Restbeløb til entre/oplevelser           6.886,00  

Restbeløb pr elev                313,00  

       

       

I en hytte      

Skolens bidrag  22 800       17.600,00  

Forældres betaling til kost 22 320         7.040,00  

Samlet indtægt          24.640,00  

Hytteleje            5.000,00  

Udgifter til kost  22 320         7.040,00  

Restbeløb til entre/oplevelser         12.600,00  

Restbeløb pr elev                572,73  
 



Skolerejse eller lejrskole 

Til København  

480 kr. pr person pr nat. inkl. kost = 1.440 kroner for 4 dage/3 nætter + oplevelser og transport i 

København. Samlet pris bliver ca. 1.900 kroner 

Til Berlin 

1.480 kroner pr person for 4 dage/3 nætter inkl. morgenmad og bus til disposition 100 km pr dag. Samlet 

pris bliver ca. 1.800 kroner + frokost og aftensmad. 

Aktivitetsrejse til Tjekkiet 6 dage 

1.900 kroner pr person for 2 dage i Cesky Raj med helpension + 1 dag i Prag med morgenmad. 

 

      

      

     

      

      

     

      

       

       

      

      

     

      

      

      

     

      

       
 


