
De 10 bud til elever på studierejse
Studierejsen er obligatorisk for alle. Der er derfor kun i meget få tilfælde elever, der af særlige årsager bliver
hjemme og arbejder med en opgave på skolen, mens resten af klassen rejser.

1. DESTINATION
Alle klasser tager på en studierejse. Jeres lærere beslutter internt, hvem der skal med jer ud at rejse.
Herefter drøfter I rejsens mål og indhold. Det endelige valg af destination er alene styret af faglige og
studieretnings-/fagpakketonende hensyn, men der vil selvfølgelig også blive lyttet til jeres ønsker.

2. REJSETID
Studierejsen ligger i uge 38, altså midt i september i 2.g og 2.hf.

STX-klassernes rejser har typisk en varighed af 4-5 nætter. HF-klasserne rejser typisk i 3-4 nætter.

3. BETALING
Rejsen må max. koste 5.500 kr. (STX) / 3.500 kr. (HF). Der kan i enkelte tilfælde dispenseres fra denne regel,
men kun hvis der er særligt gode grunde hertil.

Du betaler rejsen via et Studiz, og vi opkræver beløbet i to rater. Først depositum, senere restprisen. Se
betalingsordningen her:

Hvis du har svært ved at betale disse rater, kan du
søge FGs Venner (FGV) om økonomisk støtte til
rejsen. Hvis FGV vurderer, at du er berettiget til
hjælp, støtter foreningen din rejse med 1.500 kr.

Du kan ikke forvente at få dit depositum tilbage, hvis du aflyser rejsen. Straks rejsen bestilles, opkræver
rejseselskabet depositummet, og vi kan typisk ikke få de penge tilbage til dig igen. Vi prøver selvfølgelig
altid.

Hvis du efter betaling af første eller begge rater ikke fortsætter i din klasse, mister du som udgangspunkt
dine penge. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få så meget som muligt af din betaling tilbage til dig igen, og i
god tid før rejsen, lykkedes det også tit at få meget af restbeløbet retur.

4. UDGIFTER PÅ REJSEN
På rejsen skal du selv betale måltider, snacks og drikkevarer i løbet af dagen. Ofte men ikke altid er
morgenmaden inkluderet i hotelprisen. Husk at medbringe lokal valuta og kreditkort (VISA-/MASTER-card).

Tit har dine lærere sørget for at opkræve udgifter til transport og entreer i rejsens pris. Det er imidlertid ikke
altid muligt at forudsige alle udgifter på forhånd. Spørg derfor dine rejselærere, hvad du skal forvente at
betale selv.

5. REJSEREGLER OG STUDIETURSKONTRAKT
De almindelige studie- og ordensregler gælder også på studierejserne. Det forventes derfor, at I møder op
og deltager i hele programmet på rejsen. I forpligter jer til at passe godt på hinanden og sørge for, at ingen
går alene rundt i et fremmed land.
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Med mindre jeres lærere giver jer tilladelse til at nyde en enkelt øl eller to, gælder der totalt alkoholforbud
på rejsen. Og der er naturligvis totalforbud mod euforiserende stoffer. Lokale regler for rygning og brug af
snus skal følges.

Inden rejsen skal du underskrive vores studieturskontrakt, hvor reglerne er tydeliggjort. Hvis du på
rejsetidspunktet er under 18 år, skal dine forældre underskrive kontrakten for dig. Dine lærere indsamler
kontrakterne. Hvis du er under 18 år, kan det være, at vi også skal bruge en udfyldt samtykkeerklæring
(declaration of consent) fra dine forældre, hvor de giver os skriftlig tilladelse til at rejse med dig i udlandet.
Flere og flere lande kræver en sådan erklæring ved ind- og udrejse.

6. FORSIKRING
Skolen kan ikke forsikre dig. Hvis du ikke er forsikret via dine forældres rejseforsikring, har du mulighed for
at tilkøbe rejse- og afbestillingsforsikring sammen med rejsen, eller du kan tegne en privat forsikring, der
gælder i rejsens varighed. Se fx https://www.europaeiske.dk/privat/

På rejser i Europa er du dækket af den danske sygeforsikring. Du skal derfor huske at medbringe det blå
sygesikringskort på rejsen. Hvis du ikke allerede har et blåt sygesikringskort, kan du bestille et her:
https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/EU-sygesikringskortet-det-blaa-kort
På rejser udenfor Europa er du ikke omfattet af den danske sygeforsikring. Der skal du altså sørge for at være
dækket enten via privat forsikring eller via tilkøb hos rejsebureauet.

Hvis du ikke er dansk statsborger og heller ikke har permanent opholdstilladelse, er det ikke sikkert, at du er
dækket af en sygeforsikring. Hvis du rejser alligevel og bliver syg i udlandet, kan det blive utrolig dyrt for dig
at få behandling og hjælp til hjemrejse. Vi anbefaler derfor, at du aldrig rejser uden at være dækket af en
sygeforsikring. Udover sygeforsikring er det en god idé at have en afbestillingsforsikring. Hvis du bliver så
syg, at du ikke kan deltage i rejsen, vil din forsikring tilbagebetale dig rejsens pris.

7. PAS OG VISUM
Det er dit ansvar at sørge for at have et gyldigt pas. Sørg for, at der er mere end seks måneders gyldighed
tilbage på dit pas. Og husk at oplyse dine lærere om dit navn, præcis som det er skrevet i passet. Skal I
bruge et visum til indrejse, hjælper jeres rejsebureau jer typisk med det lave det.

Har du ikke dansk pas, skal du hurtigst muligt – og senest tre måneder før afrejse – give dine lærere og
kontoret besked. Vi vil gerne hjælpe med alt det praktiske omkring indsamling af gyldige rejsepapirer, men
da der typisk er meget lang sagsbehandlingstid på ambassadekontorerne, skal vi orienteres i god tid.

8. SYGDOM OG MEDICIN
Hvis du har en kendt sygdom, skal dine rejselærere orienteres herom inden rejsen. Det samme gælder, hvis
du er i medicinsk behandling. Dine rejselærere kan og vil meget gerne hjælpe dig på rejsen.

9. PROGRAM
Dine lærere udarbejder et program for rejsen, og du skal deltage i alle aktiviteter i det faste program. Du kan
forvente, at I er i gang hele dagen. Typisk vil I have fri om aftenen. Her kan I sammen gå på opdagelse i byen,
eller spille spil osv. på hotellet. Nogle dage vil jeres lærere måske også arrangere fællesspisning og øvrige
frivillige aktiviteter.

10. HUSK PÅ REJSEN
Du kan selvfølgelig sagtens selv pakke din kuffert, så du får ikke en pakkeliste. Det forventes, at du selv har
styr på dit pas og dine penge. Derudover skal du medbringe alt det, du skal bruge for at gennemføre turens
program. I skal gå langt, uanset vejret, så husk at få fornuftigt fodtøj og overtøj med.
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