
 

Sankt Annæ Gymnasium - folkeskoleafdelingen 
 
Principper for hytteture og lejrskoler 
 
Generelt. 
Hytteture og lejrskoler er en integreret del af undervisningen. 
Støtte til enkelte elever kan medføre deltagelse af én lærer mere end beskrevet 
herunder. 
 
Økonomi 
Hvert skoleår udmelder ledelsen et Lejrskolebudget for hyttetur i 4. kl. og 
lejrskole i 8. kl.  
Yderligere finansiering af lejrskoler kan ske ved klassens kollektive indtjening 
gennem div. aktiviteter. 
Korhytteturen i 6.klasse finansieres af hhv. drengekoret og pigekoret. 
Skolens bestyrelse vedtager, hvilket beløb forældrene højst kan betale pr. dag 
(inklusiv ud- og hjemrejsedage) til kost ved alle hytteture og lejrskoler. 
Der skal i god tid søges frirejse hos DSB, som bevilger dette én gang årligt pr. 
klasse til hytteture/ 
lejrskoler med mindst 2 overnatninger. 
 
Hyttetur 4. klasse 
3-dages hyttetur der normalt afvikles i skoleårets 1. kvartal. Der deltager 2 
folkeskolelærere og 1 sanglærer pr. klasse.  
 
Korhyttetur 6.klasse 
2 dages hyttetur, der afvikles i starten af skoleåret for hhv. piger og drenge 
samtidig. Der deltager 3 lærere hos pigerne og 4 lærere hos drengene – normalt 
korlederen, én sanglærer og 1-2 tilsynsførende lærere. 
 
Lejrskole 8. klasse 
5 dages lejrskole, der som hovedregel afvikles i samme uge for klasserne på 
årgangen. Der deltager 2 folkeskolelærere pr. klasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Principper for skole - og korrejser  
Regelsæt for skolerejser ved Sankt Annæ Gymnasiums 
folkeskoleafdeling 
 
Rejseaktivitet i korene ved Sankt Annæ Gymnasium falder ind under 
lovgivningens bestemmelser om skolerejser. På Sankt Annæ Gymnasium er der 
ligestilling mellem skolerejser og korrejser i forvaltningssammenhæng. 
 
Skolerejser skal godkendes af skolens ledelse, klassens forældre samt af 
deltagende lærere hvad angår indhold, tid, sted og finansiering. 
 
Korrejser skal som minimum godkendes af folkeskolens ledelse, sanginspektør 
samt korleder. 
 
Finansiering af skole- og korrejser kan ske ved offentlige tilskud, private tilskud 
eller ved kollektive aktiviteter. Der kan erlægges en deltagerbetaling, men ingen 
elev må udelukkes fra deltagelse af økonomiske årsager. 
 
For skolerejser ligger ansvar for budget og regnskab hos skolens ledelse.  
 
For korrejser ligger ansvaret for budget og regnskab hos sanginspektøren. For 
Københavns Drengekor gælder endvidere, at budget og regnskab skal 
godkendes i Kuratelet for Københavns Drengekor. 
 
Skolebestyrelsen orienteres på anmodning om budget og regnskab for de i 
regelsættet nævnte rejseaktiviteter. 

 

 
 


