Bilag c.
Retningslinjer vedrørende ekskursioner, herunder studierejser
Ekskursioner og studierejser er undervisning uden for skolen, dvs. at der forventes
forberedelse og aktiv deltagelse. Hver enkelt deltager er medansvarlig for arrangementets
vellykkede gennemførelse.
Deltagere på en ekskursion, arrangeret i skolens navn eller af lærere på skolen, vil altid blive
betragtet som repræsentanter for skolen.
Lærerne er ansvarlige for turens korrekte gennemførelse. Deltagerne må derfor ubetinget følge
ledernes anvisninger. Mange forhold, som deltagerne måske ikke umiddelbart kan overskue,
kan ligge bag disse anvisninger: Henstillinger fra chauffører, hotelpersonale, hensynet til det
fysiske miljø eller egnens skikke, til deltagernes personlige sikkerhed og mange andre forhold.
Ovennævnte betyder at følgende retningslinjer skal overholdes:
1. Man færdes sammen to og to eller i grupper. Aldrig alene.
2. Planlagte aktiviteter er obligatoriske. Mødetiden skal overholdes.
3. Når man møder til aktiviteterne, skal man være frisk og udhvilet.
4. Det forventes at almindelige regler for god opførsel overholdes, bl.a. at der tages
hensyn til andre medrejsende samt til andre gæster og til personalet ved opholdsstedet –
ikke mindst med hensyn til støjniveau. Det er forbudt at spille høj musik. Det er en
selvfølge, at inventar og bygninger, hvor der overnattes, behandles ordentligt.
5. Eleverne skal som udgangspunkt være tilbage på indkvarteringsstedet senest kl. 00:30,
og der skal umiddelbart herefter være ro på værelserne. Der kan dog aftales tidligere
eller senere hjemkomsttidspunkter, hvis der jvf. programmet er behov for det.
6. Alkohol må ikke indtages på rejsen frem og tilbage, samt på værelserne på
indkvarteringsstedet. Det er normalt tilladt at drikke alkohol i begrænset omfang efter
dagens aktiviteter, dog ikke mere end man er i stand til at deltage aktivt og
opmærksomt i følgende dags program. Lærerne foretager den endelige vurdering.
7. Det er forbudt at medføre, købe eller indtage euforiserende stoffer.
8. Det er forbudt at tage på stop eller få et lift.
9. Overnatning må kun ske på indkvarteringsstedet.
Brydes reglerne – eller følger en af deltagerne ikke ledernes anvisninger – er lederne berettiget
til at sende pågældende hjem.
Ved hjemsendelsen følges følgende procedure:
1. Uanset elevens alder sker hjemsendelsen uden ledsager.
2. Eleven udstyres for egen regning med en enkeltbillet til Aarhus, yderligere
omkostninger i forbindelse hermed betales også af eleven/elevens forældre.
3. Samtidig kontaktes skolens rektor, der vil kontakte forældrene.
Husk at medbringe det blå sygesikringsbevis. Eleverne skal desuden være dækket af en privat
rejseforsikring, der dækker evt. egenbetaling til behandling og hjemtransport som følge af
sygdom / tilskadekomst.
Husk at medbringe policenummer og telefonnummer på din rejseforsikring (privat forsikring i
tilfælde af ulykke).
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Skolen dækker ikke rejseudgifter til elever, som f.eks. går ud af skolen, inden de kan komme
på studierejsen, som bliver forhindret af sygdom eller lignende i at rejse, eller som bliver ramt
af rejseselskabets konkurs. Derfor skal klassen overveje at tegne fælles eller individuelle
afbestillingsforsikringer.
Disse retningslinjer gennemgås med klassen inden afrejse og eleven (/elevens forældre hvis
eleven er under 18 år) skriver under på disse retningslinjer.
På visse studierejser fx til oversøiske destinationer kan retningslinjerne udvides.
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