Orienteringsskrivelse om studierejser
Marselisborg Gymnasium arrangerer hvert år studieture for skolens elever. Med på turen er altid mindst to
lærere, som står for det praktiske og faglige program på turen.
Studieturene er undervisning, og der er således et fagligt program, som alle elever skal følge. På turen
gælder skolens studie- ordensregler og rusmiddelpolitik. Derudover kan rejselærerne have indført særlige
regler for den enkelte studietur, som også skal overholdes. Sker dette ikke, vil eleven kunne risikere at blive
sendt hjem for egen regning.
Hvis en elev vælger ikke at deltage i en studietur, skal eleven i stedet være til stede på skolen hver dag kl.
8.00-15.15, hvor der skal løses faglige opgaver.
Udgifter til studietur betales af eleverne selv. Lærernes andel af rejsen betales af skolen. Skolen har et
internt loft på udgifter til studieture (1 rejse i 2.g og 1 rejse i 3.g) på kr. 6500,-. Beløbet dækker rejse, ophold
og det faglige program. Derudover kan komme udgifter til forplejning, vacciner og eventuelle andre mindre
udgifter. Hver klasse har sin egen konti i Jyske Bank, som administreres af skolen, og hvor pengene står,
indtil de skal bruges. Efter studietur i 3g opgøres konto, og eventuelle ubrugte midler udbetales til eleverne.
Det er elevernes eget ansvar at tegne dels sygeforsikring, hvis rejsen går uden for Europa, dels
rejseforsikring, samt medbringe det blå sygesikringsbevis ved rejser i Europa. Eleverne har således selv
ansvaret for at tegne en privat syge/hjemtransportforsikring (ved sygdom/ulykke).
Eleverne skal selv sørge for gyldigt pas, opholdstilladelse, visum og vacciner. Disse betales af eleven selv.
Hvis studieturen aflyses af årsager, der ligger uden for skolens ansvar (aflyste fly, nye rejsevejledninger
m.m.), vil skolen forsøge at flytte rejsen eller få penge retur fra rejsebureau, men lykkes dette ikke, vil skolen
ikke kunne erstatte rejsen for eleverne. Her vil elevernes eget forsikringsselskab skulle træde til. Skolen har
ikke nogen form for forsikring for elever og kan ikke lovligt tegne forsikring for elever.
Når skolen har betalt dels depositum, dels det resterende beløb til rejsebureauet, vil elever ikke kunne få
disse penge tilbage, hvis de ikke kan deltage i turen. Dette gælder også, hvis elever udmeldes af skolen eller
skifter klasse.
Elever opfordres til at informere lærere om eventuel sygdom eller brug af medicin inden rejsen
Særligt i forbindelse med Corona-retningslinjer vil der kunne opstå uforudsete hændelser. Indfører et land
tvungen test, skal elever selv betale for test. Tester en elev positiv og skal indkvarteres på karantæne-hotel,
afholder eleven selv udgifter i forbindelse med dette (det er en god ide at sikre sig, at rejseforsikring dækker
disse hændelser). Øvrige uforudsete hændelser i forbindelse med Corona er elevens eget ansvar, om end
lærerne naturligvis altid vil hjælpe bedst muligt. Skolen opfordrer til, at alle elever lader sig vaccinere inden
studietur.
Særligt til forældre
Forældrene skal så vidt muligt undgå at forurolige deres børn, mens disse er afsted. Det kan være svært for
elever at være på studietur i udlandet, hvis forældrene i Danmark er meget nervøse. Forældrene skal stole
på, at rejselærerne og skolen gør det bedste, de kan, for at afhjælpe alle problemer, der opstår - og som
sådan forsøge at opmuntre deres børn. Hvis forældrene gerne vil have sendt deres børn under 18 hjem før
tid og evt alene, skal de selv sørge for transporten. Hvis forældrene ikke skønner, at deres børn under 18 er i
stand til at rejse, skal dette meddeles skolen i god tid inden turen.
Opstår der særlige udfordringer for en elev på en studietur, kontaktes rektor, så denne kan formidle
kontakten mellem forældre og rejselærere.

•

Som elev/forældre bekræfter jeg med min underskrift, at jeg som deltager på studierejsen/forældre til
en deltager er forpligtet til at overholde gymnasiets vedhæftede ordensregler og er indforstået med
de mulige konsekvenser af en overtrædelse af reglerne.

•

Jeg er bekende med, at overtrædelse af studie- og ordensregler kan medføre sanktioner og
uledsaget hjemsendelse for egen regning.

•

Jeg er bekendt med, at skadevoldende adfærd eller ansvarspådrageende adfærd skal meddeles til
læreren, og eventuelle skader på inventar skal erstattes af skadevolderen. Skolen kan ikke gøres
erstatningsansvarlig.

•

Jeg er indforstået med, at det er hjemmets egen ansvar at sørge for at tegne en syge/hjemtransportforsikring og ulykkesforsikring. Det er et krav fra skolens side, at eleven er dækket af
en sådan forsikring.

•

Det påhviler deltageren/dennes forældre selv at vurdere, om der herudover også ønskes en
rejseforsikring, der også indeholder en forsikring mod afbud og/eller en ulykkesforsikring.

•

Jeg er indforstået med, at jeg har taget de nødvendige vacciner forud for turen, og at det er
hjemmets egen ansvar, at dette sker. Der gælder kun et egentligt krav om vaccine, såfremt dette er
et krav i forhold til rejsedestinationen. Jeg er indforstået med, at det såfremt der ikke gælder et
egentligt vaccinationskrav, kan det være en anbefaling, at jeg har ladet mig vaccinere:
http://www.sikkerrejse.dk/anbefalinger/

•

Jeg er indforstået med, at det er hjemmets eget ansvar at sikre, at eleven medbringer det blå
sygesikringsbevis.

•

Jeg er selv forpligtet til at orientere rejselærerne om helbredsmæssige eller personlige
omstændigheder, som kan have indflydelse på deltagelsen, herunder at medbringe et eventuelt
medicinpas.

•

Jeg er bekendt med, at jeg i tilfælde af aflysninger eller afbud af turen hæfter for udestående beløb
eller tab, som måtte opstå som følge heraf.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg bekræfter hermed, at ______________________________ deltager i studierejsen til
______________________ på ovennævnte vilkår, som jeg er indforstået med.

……………………………………………………………………………………
Dato og underskrift (forældreunderskrift hvis eleven er under 18 år)

