STUDIETURE OG OVERNATNINGER PÅ GRINDSTED PRIVATSKOLE
På Grindsted Privatskole prioriteres studieture og overnatninger der understøtter læring og
fællesskab højt gennem hele skoleforløbet, og alle indgår som en del af skolens undervisning, hvor
der er mødepligt for eleverne.
Vi forventer, at alle elever deltager i følgende overnatninger:
-

0. og 1. klasse - 1 overnatning på skolen.
2. til 5. klasse - 1-2 overnatninger i nærområdet.
6. klasse - 4 overnatninger som lejrskole et sted i Danmark
9. klasse - 4 overnatninger et sted i Europa.

Derudover kan der opstå muligheder for andre ture med overnatning på de forskellige klassetrin.
Formål:
Studieture, lejre og overnatninger har til formål at fremme elevernes muligheder for at arbejde
tværfagligt og at styrke de sociale relationer eleverne imellem.
Arrangementerne tilrettelægges, så der er et klart fagligt indhold og en målsætning, så man kan
sikre, at eleverne får en lærerig oplevelse, der understøtter den øvrige læring, samtidig med, at det
sociale sammenhold med skolens pædagogiske målsætning for øje.
Socialt:
- At øge elevernes sociale forståelse og tolerance, fællesskabs- og ansvarsfølelse.
- At knytte venskabsbånd.
- At få nye billeder af kammerater og lærere.
- At råhygge - en kilde til langvarig glæde.
- At arbejde forebyggende mod mobning.
- At styrke selvstændighed og ansvarlighed.
- At give glæde ved at løse (praktiske) problemer i fællesskab.
Fagligt:
- At øge kendskabet til kulturen og samfundet uden for skolen.
- At give større mulighed for fordybelse og kontinuitet.
- At give større sammenhæng mellem fagene.
- At gøre undervisningen mere realistisk.
- At praktisere og øge sine kundskaber i fremmedsprog.
- At undersøge geografiske, historiske og naturvidenskabelige forhold
Forældrebetaling
Overnatninger og lejrskoler finansieres af forældrene. Klasserne kan iværksætte forskellige
aktiviteter, så de tjener til turen.
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