
Retningslinjer for endagsture                                              

 

Gåture i nærområdet (så nært at der kan tilkaldes hjælp indenfor kort tid)           

Bemanding i 0. klasse: 2 ansatte (hvoraf den ene kan være en vikar) 

Bemanding i 1.-9. klasse: 1 ansat pr. klasse  

 

Cykelture:   

Bemanding i 0. – 6. kl.: 2 ansatte (lærer/pædagog) pr. klasse. Hvis 2 klasser tager på tur sammen, er bemandingen 3 

ansatte. 

Bemanding i 7. – 9. kl.: 1 lærer pr. klasse. Hvis 2 klasser tager på tur sammen, er bemandingen 2 lærere. 

På disse klassetrin vurderes det, at eleverne godt kan færdes i trafikken på kortere ture uden opsyn. Ved længere 

ture vurderes behovet for en ekstra voksen 

Alle, både børn og voksne, skal bruge cykelhjelm og køre på lovlige cykler. 

 

Bus/tog-ture: 

Bemanding i 0. – 6. kl.: 2 ansatte eller en ansat og en forælder pr. klasse. Hvis 2 klasser tager på tur sammen, er 

bemandingen 3 voksne. 

Bemanding i 7. – 9. kl.: 1 lærer pr. klasse. Hvis 2 klasser tager på tur sammen, er bemandingen 2 lærere. Ved konkret 

behov kan det aftales med ledelsen, at der skal en ekstra voksen med på turen. Lærerne er altid velkomne til at 

invitere forældre med. 

På disse klassetrin vurderes det, at eleverne godt kan tage offentlige transportmidler uden opsyn, hvis der er givet 

tilladelse fra forældrene. 

Ture, som kræver brug af buskort, skal annonceres i skolens kalender i så god tid som muligt og senest 3 uger før. 

Skolens Moviakort skal bookes. Det skal tilstræbes, at kun en klasse er på tur af gangen hvis turen nødvendiggør 

moviakort. 

OBS! 

Det er i bestyrelsen (på møde d. 24.1.2018) blevet besluttet, at skolens rejsekort er forbeholdt eleverne i 0. - 5. 

klasse, men vil naturligvis blive benyttet til de ældste klasser, hvis det er ledigt. Eleverne i 6. - 9. klasse skal som 

udgangspunkt fra 1. november 2018 selv medbringe et rejsekort, når der er ture ud af huset.  

 

Ved alle ture: 

Skolens kontor orienteres om, at klassen er på tur. Mindst én af de voksne har mobil med på turen og skolens kontor 

orienteres om nummeret. 

Klassens forældre skal orienteres om cykel og tog/busture så tidligt som muligt og senest 5 dage før turen afvikles. 

Klassens forældre kan med fordel opfordres til at deltage i ture. 
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