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Princip for transport i forbindelse med aktiviteter ude af 
huset 
 

Som en del af undervisningen, dannelsen og det fællesskabsdannende på Atheneskolen 
tager vi med jævne mellemrum på ture og udflugter. Atheneskolen er heldigvis centralt 
placeret i forhold til museer og andre seværdigheder i København og på store dele af 
Sjælland. 

Gennem årene har vi flittigt set skulpturer og kunst på Glyptoteket, lavet kunst på 
Louisiana, klappet fisk på Den Blå Planet, været vikinger i Lejre og haft årlige besøg i 
ZOO og på Frilandsmuseet for hele skolen.  

Vi synes, der er meget læring og værdi i, at eleverne kommer ud og ser tingene selv 
og i den rette kontekst. Endvidere vil der ofte være interaktion med andre fag-
professionelle, som vores elever nyder godt af.  

Der er ligeledes meget læring og selvstændighed i, under trygge forhold, at lære at 
kunne planlægge og transportere sig selv fra et sted til et andet - til et givent tidspunkt.   

Med baggrund i vores værdier: trivsel, faglighed, accept og fællesskab opridses 
nedenfor principperne for transport i forbindelse med aktiviteter ude af huset i skolens 
og SFO-regi. 

Oversigt 
Klassetrin Hvem står for det Omkostning 
0.- 5. klasse 
Begynderne 

Skolen/SFO arrangerer 
bustransport til/fra skolen 
 
Obs! Hvis eleverne/familierne 
selv transporterer sig/eleven 
frem eller tilbage, skal skolen 
have besked 

Atheneskolen afholder 
omkostningen 

Hvis rejsen foregår med offentlig 
transport, og eleverne har et 
pendlerkort og på den måde kan 
rejse ”gratis”, vil det være rart at 
vide det og spare pengene 

6. klasse 
De øvede 

Eleverne transporterer sig selv 
– evt. aftaler opsamlingssted 
med læreren 

Omkostningen afholdes af 
hjemmet 

7. -9. klasse 
Eksperterne 

Eleverne transporterer sig selv 
(gerne sammen med deres 
kammerater) 

Omkostningen afholdes af 
hjemmet 
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Uddybning 
0. -5. klasse - Begynderne 
For de yngste børn er der ingen forventning om, at de selv kan gebærde sig i trafikken. 
For at give den største tryghed for både forældre og børn arrangerer skolen 
bustransport både fra og tilbage til skolen. 

For disse elever gælder det, at hvis eleven/forældrene selv transporterer sig/eleven til 
udflugtsmålet og/eller retur enten til hjem eller skole, skal skolen have besked herom 
– dvs. klasselærer eller den lærer, der arrangerer turen. 

Skolen står for omkostningen til fællestransporten. Hvis der er tale om offentlig 
transport, og eleverne alligevel har pendlerkort, så de kan rejse uden ekstra betaling, 
vil vi gerne bruge det og således spare pengene. 

6. klasse – De øvede 
6. klasse er et overgangsår, hvor vi gradvist giver lidt mere fri, og eleverne øver sig. 
En del elever på Atheneskolen kommer langvejs fra og har for længst lært at tage 
bus/tog og glæder sig til bare at kunne gøre det helt selv. Andre er lidt mere forsigtige. 

For at styrke deres selvstændighed gælder det, at elever i 6. klasse i princippet kan 
transportere sig til og fra udflugtsmålet - evt. med støtte fra forældrene. Vi anbefaler i 
høj grad at arrangere, at børnene følges i det omfang, det giver mening logistisk, da 
det også hjælper til at styrke fællesskabet og den fælles ansvarsfølelse. 

Hvis transporten giver utryghed hos eleven, kontakter familien læreren med henblik på 
at finde en god løsning. 

Omkostning til transport afholdes af hjemmet. 

7. -9. klasse - Eksperterne 
Forventningen er, at eleverne står for transport til og fra udflugtsmålet, evt. med støtte 
fra forældrene. Vi anbefaler i høj grad at arrangere, at børnene følges i det omfang, det 
giver mening logistisk, da det også hjælper til at styrke fællesskabet og den fælles 
ansvarsfølelse. 

Omkostning til transport afholdes af hjemmet. 

 


