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Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium 

Formålet med disse fælles retningslinjer er at sikre gode faglige ekskursioner og 

studieturer. 

 

Ekskursioner og studierejser er forlagte undervisningsaktiviteter, som indgår i 

uddannelsestiden på skolens forskellige uddannelser. Derfor skal ekskursioner og 

studierejser altid have et konkret fagligt formål, som kommer til udtryk i det faglige 
program – i ét eller flere fag. 

 
Alle elever fra et hold eller en klasse skal deltage i en ekskursion/studierejse. Rektor 

kan dog afgøre, om en ekskursion kan planlægges og gennemføres, selv om nogle 
elever fra klassen/holdet ikke deltager af en særlig grund. For elever, der ikke 

deltager i en ekskursion, arrangerer de deltagende lærere anden 
undervisningsaktivitet. 

 

Alle ekskursioner skal godkendes af rektor. 

 

Ved behandlingen af ekskursionsansøgninger lægges vægt på følgende kriterier: 

 faglig relevans 

 sikring af fornuftig økonomi 

 alle elever deltager så vidt muligt 

 

Økonomi 

Til en studierejse må udgiften pr. elev maksimalt være 3.600,- kroner. Den samlede 

elevbetaling skal dække rejse, ophold samt udgifter til fagligt program, men er 
eksklusiv lommepenge og madpenge. 

 

Rektor kan i særlige tilfælde dispensere fra dette beløb. 

Skolen afholder rejseudgifter for de deltagende lærere. 

I den samlede opkrævning fra eleverne indgår endvidere et beløb på 80,- kroner til 

skolens egen rejseafbudsforsikring (dokumenteret sygdom og lignende). 

 

Af hensyn til det sociale og faglige udbytte af ekskursionen tilstræbes det, at der 
arrangeres nogle måltider fælles for alle elever og lærere på turen. 

 

 



 

. 

 

Ved 3-dages ekskursioner må maksimalt opkræves 900 kr. og et større beløb, hvis 

weekenden inddrages. Hvis ekskursionen går til udlandet, kan et større beløb 
opkræves. Beløbet dækker udgifter til overnatning, transport og fagligt program 

Beløbsrammerne opdateres én gang årligt. 
 

Studieretningsekskursion til København for 3.STX og 3.HHX. 
I 3.STX og 3.HHX tilbydes en studieretningsekskursion til København med 

udgangspunkt i den valgte studieretning. Som regel vil ekskursionen tage 

udgangspunkt i mindst et studieretningsfag kombineret med dansk eller historie. 

 

Sprogrejser 
Aftales særskilt med rektor. 

 
 

II: STUDIEREJSER 

 

Studierejser berører op til 5 skoledage og tilbydes eleverne i 2.STX, 2.HHX, 2.HF og 
2.IB. Studierejserne ligger normalt i uge 40. Rektor kan dispensere fra tidspunktet for 

en studietur. 

 

Der deltager normalt 2 lærere pr. klasse på en studierejse. Flere klasser kan rejse til 

samme destination af hensyn til rejsebudgettet. 

 
Rejseugen er uge 40 for STX, HHX og HF. For IB ligger den i foråret. 

 

 
Rejseforsikring, herunder sygdom 

Det er elevernes eget ansvar at tegne evt. særlig rejseforsikring ud over, hvad der 

dækkes i forbindelse med det gule og evt. blå sygesikringskort. 

 
Godskrivning af fravær 

Når en elev deltager i en aktivitet, som medfører aflysning af elevernes normale 

undervisning, godskrives de aflyste timer i elevens fraværsregnskab. 

Ekskursionslæreren giver besked til skolens kontor om elever, der skal godskrives for 

fravær pga. deltagelse i en ekskursion. 



 

 

Rejseregler ved ekskursioner og studierejser på SSG 
 
Rejseaktiviteter er skoleaktiviteter. Det indebærer, at alle skal deltage i hele det 
faglige program og at alle skal overholde mødetiderne. Skolens studie- og 

ordensregler gælder på turen, alle deltagere er repræsentanter for skolen, og vi 
forventer at alle optræder som sådan. 

 

Derfor gælder følgende regelsæt: 
 

 Alle møder friske og veloplagte op 

 Alle skal respektere de regler og normer, der gælder de steder, vi besøger og 
generelt optræde som fornuftige gæster i et andet land. 

 Der må ikke drikkes alkohol i arbejds- og rejsetiden. Alkohol skal i øvrigt 

indtages med måde. Rejselærerne kan beslutte, at rejsen er helt eller delvist 
alkoholfri. 

 I skal såvel under rejse som ophold udvise fornuftig adfærd, hvilket bl.a. 
betyder: 

 I må aldrig gå alene rundt i byen. Altid minimum 3 sammen. 

 I hjælper altid en kammerat, der har brug for det. 

 Medbringelse, salg, køb eller indtagelse af euforiserende stoffer er 

hjemsendelsesgrund. 

 Rejselærerne er suveræne rejseledere. Det betyder at deres beslutninger skal 

efterleves og det betyder, at de vurderer om en forseelse er så grov at det 
medfører hjemsendelse for egen eller forældrenes regning (uden senere 

økonomisk kompensation). Rejselærerne beslutter den hurtigste hjemtransport, 
hvilket normalt vil være fly. 

 

Dette generelle regelsæt gennemgår rejselærerne forud for rejsen og supplerer det 

efter behov – eksempelvis af hensyn til en bestemt destination. 

 
Rektor 
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