Policy
LÄGERVERKSAMHET/LÄGERSKOLA/KLASSRESA

2015-2016

Lemshaga Akademi
Vi skiljer på tre olika lägerverksamheter:
Lägerverksamhet, Lägerskola och Klassresa.
Lägerverksamhet planeras av pedagogerna. Ansvariga är undervisande pedagoger.
Lägerskola planeras inför första skolveckan och är ämnesövergripande samt syftar
till att stärka såväl individ som grupp inom ramen för målområdet ”Normer och
Värden” i LGR11. Ansvariga för planering och genomförande är mentorerna.
Ängsholmen har en egen handlingsplan och planering påbörjas senast i åk 5.
Vuxennärvaro planeras så att pedagogerna har ansvar under dagen och föräldrar tar
nattpasset. Om vårdnadshavare beslutar att en övernattning ska ske mellan två
lägerskoledagar har varje vårdnadshavare ansvaret för sitt eget barn, antingen man
följer med eller inte. Skolan rekommenderar att minst fem vårdnadshavare följer med
per klass och betonar att skolan inte tar ansvar för eleverna efter skoltid och under
natten. Man måste således själv försäkra sig om att man anser att säkerheten på en
eventuell övernattning är tillräcklig även om man själv väljer att inte följa med sitt
barn.
Klassresa är inte obligatoriskt. I de fall en klassresa är aktuell planeras den av
föräldrarna och eleverna. Ansvariga för resan är föräldrarna. Klassresor planerade av
föräldrarna får endast ske på helgen plus eventuellt en till två dagar, för vilka en
individuell ansökan om ledighet måste lämnas till rektor. Pedagogerna har inte
obligatorisk närvaroplikt på dagen om klassresan förläggs mer än 10 mil från skolan
och aldrig på natten om de inte själva önskar/kan det. Det betyder att föräldrarna
måste utse en ansvarig för hela klassresan som har en koordinerande funktion. Av
hänsyn till elever och pedagoger som av olika anledningar inte kan eller vill övernatta
rekommenderar skolan därför att klassresor förläggs inom 10 mils avstånd från
skolan. Vi rekommenderar att minst fem vårdnadshavare följer med per klass och
betonar att skolan inte tar ansvar för eleverna på en klassresa. Man måste således
själv som vårdnadshavare försäkra sig om och ta ansvar för att säkerheten på en
klassresa är tillräcklig, även om man själv väljer att inte följa med sitt barn.
För att eleverna ska få ledigt för en klassresa krävs följande:
- Innehållet på klassresan ska utgå ifrån LGR11 och Lemshagas Vision och
pedagogiska profil. En planering där mål och syfte tydligt framgår ska vara
skolledningen tillhanda senast året innan skolresan är planerad. Mentorerna är
behjälpliga vid planeringen.
- Kostnaden för skolresan får inte överstiga den summa pengar som eleverna själva
samlat in av egen kraft.

Ersättning för pedagoger:

Vid lägerskoleverksamhet gäller inte över- och mertidskompensation.
För medföljande frivilliga pedagoger/föräldrar utgår ingen ersättning.
Arbetstagare erhåller för varje tjänstgöringsdygn med övernattning 320 kronor enligt
avtal (KFO) inklusive semesterlön. Arbetstiden räknas som hel dag dvs 8 timmar inkl.
lunch. Ersättning utgår från kl.8-18.
Vid klassresa utgår ingen ersättning.
Det förutsätts att arbetstagaren informerar sig om villkoren för såväl
lägerverksamhet, lägerskola och klassresa i god tid innan den påbörjas. Om
något är oklart har arbetstagaren själv ett ansvar för att kontakta
skolledningen så att inga missförstånd kring varken ansvarsfrågor eller
kompensation i tid eller pengar uppstår.
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