Grundskolernes og ungdomsinstitutionernes skoleudflugter
og studieture
Landets mange grundskoler og ungdomsuddannelser arranger ofte skoleudflugter og studieture. I den
forbindelse kan der for unge med handicap ofte opstå merudgifter til hjælpere og andre specielle forhold.
For grundskolerne gælder det at kommunen kun er forpligtet til at afholde alle udgifter til lærernes
deltagelse i skolerejser, jf. folkeskolelovens § 50, stk. 7. 1 Der er dog intet til decideret hinder for, at
kommunen dækker en større andel af udgifterne til skolerejser. Ud over det rent økonomiske aspekt, hvilket
desværre ofte spiller ind og forhindrer denne mulighed for økonomisk støtte. Der er således mulighed for, at
en kommune kan dække merudgifterne til handicappede elevers deltagelse i skolerejser, men den er ikke
forpligtet hertil. Dette gælder både udgifter til hjælpere, tolke og diverse hjælpemidler. På
ungdomsuddannelserne er problemet at den uddannelsessøgendes personlige merudgifter som følge af
handicap, for eksempel højere udgifter til transport af el-kørestol, støtte/tolk i fritiden eller behov for
enkeltværelse, ikke dækkes af SPS-ordningen.
I SUMH mener vi ikke at det kan være rigtigt at unge med handicap skal snydes for disse ture og dermed
miste både det faglige og sociale turene indeholder. Vi mener at det skal være en RET for de unge med
handicap at komme med på disse ture og få deres merudgifter dækket. Dermed skal der til § 50 tilføjes et
stk. 12 som dikterer at ”Kommunen afholder alle merudgifter til unge personer med handicaps deltagelse i
skolerejser” således at denne gruppe kan deltage på samme vilkår som deres medstuderende.
Merudgifter til sådanne skoleudflugter og studieture er naturligvis afhængig af den enkeltes handicap og
behov. Hjælpernes løn er desuden afhængig af arbejdstider, samt kommune. 2 Et eksempel kunne dog være
følgende: 30 hjælpetimer (12 timer i døgnet) i løbet af en 2,5 dages studietur til en gennemsnitspris af 130
kr. pr. time = 3.900 kr.

FN’s Handicapkonvention
FN’s handicapkonvention trådte i kraft i Danmark den 23. august 2009. Dette betyder, at Danmark er
forpligtet til at sikre handicappedes rettigheder, sådan som konventionen foreskriver. Det indebærer på den
ene side, at eventuelt eksisterende love, som diskriminerer handicappede, skal fjernes, og at nye love, der
sikrer, at handicappede ikke diskrimineres, skal vedtages. Jævnfør ovenstående mener vi, at følgende
artikler ikke bliver overholdt som de burde.
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Citat FN’s handicapkonvention artikel 24 stk. 2: ”e) at der ydes effektive individuelle
støtteforanstaltninger i omgivelser, der giver størst mulig akademisk og social udvikling i
overensstemmelse med målet om fuld inkludering.”



Citat FN’s handicapkonvention artikel 24 stk. 3: ”Deltagerstagerne skal gøre det muligt for personer
med handicap at lære livs- og socialt udviklende færdigheder for at lette deres fulde deltagelse i
uddannelse og som medlemmer af samfundet på lige fod med andre. Med henblik herpå skal
deltagerstaterne træffe passende foranstaltninger,”



Citat FN’s handicapkonvention artikel 24 stk. 5: ”Deltagerstaterne skal sikre, at personer med
handicap har adgang til almindelige videregående uddannelser, erhvervsuddannelser,

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25528#K7a
http://www.hhdanmark.dk/lontabel2009.pdf

voksenundervisning og livslang læring uden diskrimination og på lige fod med andre. Med henblik
herpå skal deltagerstaterne sikre, at der sørges for en rimelig tilpasning til personer med handicap.”
For at overholde disse artikler kræver det at de unge med handicap kan få dækket deres merudgifter i
forbindelse med skoleture og udflugter. På denne måde vil de opleve størst mulig akademisk og social
udvikling ved at blive fuldt inkluderet i alle aspekter af deres uddannelse.

