
Hvad koster lejrskole? 

7 timers undervisning pr. dag 

7 timers AO 

3 timers rådighed 

17 timers undervisningsenheder 

Vikartimer til andre klasser 

Diæter 

200 kr. i tilskud pr. elev. 

 

Skøn over udgifter til personale ifbm. lejrskole - udregnet pr. dag 

 Udgift pr. dag Kommentarer: 

7 timers undervisning 1820 Gns. løn 

7 timers AO 1820 Afspadseres i løbet af 

skoleåret 

Rådighedstimer - 3 stk. 708 Gns.løn – Kan bådde 

udbetales eller afspadseres 

10 undervisningsenheder 118 Der regnes med 17 

enheder pr. dag, men de 7 

er tilknyttet de 7 uv. timer 

Diæter 270 539 kr./dag uden måltider 

– estimeret med halvdelen 

Udgift pr. dag 4.739 kr. Pr. person, der deltager 

 

Skøn over udgiften til at sende en årgang afsted på lejrskole/introtur 

 

Lejrskole – normalklasser -

2.klasser/årgang 

2 dage 3 dage 

2 klasser=4 lærere 37.900 56.868 



Tilskud til elever - v/22 elever pr klasse 8.800 8.800 

Undervisning eleverne skulle have haft 

trækkes fra. (6 timer=udsk) samt 1 timers 

AO (7x2x2x260)/(7x2x3x260) 

-7.280 -10.920 

Vikartimer til lærer 2s klasser – 2 lærere 

2/3 dage= 2x2x4x260/2x3x4x260 

4.160 6.240 

Samlet udgift for 2 klasser  45.580 60.988 

 

Skøn over udgiften til at sende en specialklasse på lejrskole 

Lejrskole – specialklasse 2 dage 3 dage 

1 klasse= 3 lærere 

(4739x3x2/3) 

28.416 42.651 

Tilskud til elever - v/8 elever pr klasse 1.600 1.600 

Undervisning eleverne skulle have haft 

trækkes fra. (6 timer=udsk) samt 1 timers 

AO (7x2x260)/(7x3x260) 

-3.640 -5.460 

Vikartimer til lærer 2s klasser – 1 lærer 2/3 

dage= 2x4x260/3x4x260 

2.080 3.120 

Samlet udgift for 1 klasse  28.456 41.911 

 

 

Omkostninger ved nuværende princip: 

Klasser Beløb – kr. 

Indskoling 0 

Indskoling spec. 0 

4. årgang – 3 dage 61.000 

4. årgang spec. 42.000 

8. årgang – 4 klasser – 2 dage 91.000 

8. årgang spec. 28.000 

10. kl. – 1. klasse 3 lærere, 24 elever 45.000 

I alt 267.000 kr. 

 



Omkostninger ved tidligere princip (3 dage – 3 gange i løbet af skoletiden) 

Klasser Beløb – kr. 

Indskoling 3 dage 61.000 

Indskoling spec. 3 dage 42.000 

4. årgang – 3 dage 61.000 

4. årgang spec. 42.000 

8. årgang – 4 klasser – 3 dage 122.000 

8. årgang spec. 42.000 

10. kl. – 1. klasse 3 lærere, 24 elever 45.000 

I alt 415.000 kr. 

 

Yderligere dage koster 7.700 pr. klasse. 

 

 

 

 


