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Ekskursioner og rejser  

Alle regler tager udgangspunkt i eksamensbekendtgørelsen for stx (bekendtgørelse 1018 af 
25.august 2010). 
Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133219  

Ved rejser forstås i gymnasiet ekskursioner på mere end en dags varighed, hvor holdets 
undervisning ikke foregår på Nørre Voldgade. Alle holdets elever skal normalt deltage i rejsen, 
som forestås af en til to af holdets lærere.  

Lærerne udarbejder, i samarbejde med holdets elever, et program for rejsen. Alle er pligtige 
deltagere i dette program. Lærerne udarbejder et budget for rejsen, der indeholder følgende 
udgifter: transport til rejsestedet, hotel normalt med morgenmad, overslag over entreer og 
transport på rejsestedet (de deltagende læreres rejseudgifter indgår i budgettet).  

For introtur i 1.g, idrætsrejse i 2.g og studieture i 3.g samt eventuelle øvrige ekskursioner 
opkræves særskilt betaling.  

Der opkræves 1500 kr. i 1.g for forskellige aktiviteter i introforløbet samt introturen.  

Betaling for idrætsrejsen i 2.g og studieture indenfor Europa i 3.g er fastsat til hhv. 6000 kr. og 
5.500 kr.  

Forsikringer indgår normalt ikke i rejsebudgettet, den enkelte elev er omfattet af familiens egen 
rejseforsikring. Undtaget er idrætsrejsen i 2.g til La Santa, hvor skolen tegner en 
hjemrejseforsikring for alle.  

Hvis der er i en klasse er enighed om at foretage en studierejse udenfor Europa, kan der 
opkræves op til 10.000 kr. Skolen opfordrer eleverne til selv at tjene en del af pengene til turen.  

Ved enighed forstås, at max to elever ikke deltager i turen. Elever, der ikke deltager i en sådan tur, 
vil få tilbud om at komme med på en tur indenfor Europa.  

Du og dine forældre/ værger skal skriftligt godkende udkast til program sammen med 
rejsebudgettet senest seks uger før rejsens afholdelse. Lærerne skal udarbejde det endelige 
program i god tid før rejsens afholdelse, og de skal aflevere det til skolens ledelse og 
eleverne/forældrene/værge tre uger før afrejsetidspunktet.  
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Du skal på alle rejser udvise positiv og ansvarlig opførsel. Du skal deltage aktivt i hele rejsens 
program. For elever i 1.g og 2.g gælder, at I ikke må nyde alkohol på rejser. Overtrædelse kan 
medføre sanktion.  

For alle rejser gælder: 
- du skal færdes sammen med mindst to andre elever 
- du skal møde til aftalt tid, som vil fremgå̊ af programmet eller efter aftale med lærerne. Om 
aftenen gælder det for 1.g og 2.g, at I alle skal være på hotellet kl. 24. For 3.g gælder det 
hjemkomsttidspunkt, som er aftalt med lærerne. 
- du må ikke indtage alkoholiske drikke i et sådant omfang, at du er til gene for andre eller til fare 
for dig selv. 
- du skal respektere overnatningsstedets regler for ro og orden.  

Overtrædelse kan medføre sanktion og hjemsendelse fra ekskursionen på egen eller forældres 
regning. Hvis overtrædelsen er meget grov, kan du yderligere blive idømt en sanktion, når du er 
kommet hjem fra studierejsen. De fremgår alle af § 7 i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler 
i de gymnasiale uddannelser. Følgende kan komme på tale: advarsler, udelukkelse fra konkrete 
arrangementer, midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage og bortvisning fra 
skolen.  

Sanktionsmuligheder: 
• Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter, 
• Du kan blive midlertidig udelukket fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår – vi registrerer 
udelukkelsen som fravær. 
• Du kan blive henvist til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin. 
• Du kan i meget alvorlige tilfælde miste retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag. 
• Du kan blive bortvist i særligt graverende tilfælde.  

Ovenstående sanktioner iværksættes normalt først efter en forudgående skriftlig høring. I særligt 
alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående 
varsel. Hvis rektor skønner, at du ikke er studieaktiv, indberetter vi dette til SU-styrelsen. Skolen vil 
efterfølgende fratage dig retten til SU-støtte.  

Erstatning: 

Du har personligt ansvar for dine egne handlinger og er dermed omfattet af de almindelige 
erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, herunder økonomisk ansvar, for 
handlinger, der begås af skolens egne elever eller udefra kommende personer.  

Klagemuligheder: 
Du eller dine forældre/værge kan klage over en sanktion, som skolen har taget i brug over for dig. I 
kan også̊ klage over, at du ikke bliver rykket op i næste klasse. I skal klage til 
undervisningsministeriet senest to uger efter at I har fået sanktionen at vide. Klagen skal 
afleveres/sendes elektronisk til vicerektor, som også̊ vil udlevere en klagevejledning.  

 


