
REJSEREGLER OG ADFÆRDSREGLER PÅ STUDIEREJSER MED  

FREDERIKSVÆRK GYMNASIUM OG HF 

Da ekskursioner, studierejser og udvekslingsrejser er undervisning, der blot er forlagt til et andet sted, gæl-

der der de samme regler som hjemme på Frederiksværk Gymnasium og HF. Hertil kommer en del regler, 

der knytter sig til, at undervisningen ikke foregår på skolen. Disse regler er følgende:  

* Alle elever optræder ansvarligt og hensynsfuldt og udviser under rejser i udlandet høflighed og respekt for 

de adfærdsnormer, der gælder, når man er gæst i et fremmed land. Det gælder naturligvis også uden for det 

officielle program, hvor lærerne ikke er til stede.  

* Eleverne skal møde friske og udhvilede og deltage aktivt i de planlagte arrangementer og i øvrigt følge læ-

rernes/værtsfamiliens anvisninger.  

* Det tilstræbes at der ikke indtages alkohol under turen. Denne regel kan fraviges ved særlige arrangemen-

ter (bestemt af lærerne). Det kan fx være ved besøg på vingård/bryggeri eller en fælles middag for klassen. 

Enhver form for stoffer er forbudt og vil som udgangspunkt medføre hjemsendelse for egen regning.  

* Elever skal færdes i grupper af mindst 2 eller 3, afgøres af lærere på baggrund af rejsedestination. 

* Hotellets regler eller værtsfamiliens regler skal respekteres og overholdes.  

* Eleverne skal som udgangspunkt være tilbage på hotellet senest kl. 24.00. Dette tidspunkt kan ændres, ex 

hvis hotellet har andre regler, eller programmet den efterfølgende dag starter meget tidligt eller sent.  

* Skal der tages særligt hensyn til en elev (fx i forbindelse med sygdom), skal dette oplyses til lærerne i god 

tid inden rejsen/udvekslingen.  

* Elever er erstatningsansvarlige under turen.  

* Siden 1. august 2014 dækker det gule sygesikringskort ikke i udlandet. Eleverne skal have det blå kort el-

ler en privat rejseforsikring.  

OBS: Afbestillingsforsikring og rejseforsikring, som også dækker hjemtransport, er elevens eget ansvar, idet 

skolen ikke tegner forsikring. Man bør derfor tjekke med eget forsikringsselskab med hensyn til afbestil-

lingsforsikring og rejseforsikring.  

*Der tages mange billeder på studieture. Husk at det kræver samtykke før der tages billeder, og før de evt. 

lægges på sociale medier! Så husk at spørge dine kammerater og dine lærere om det er i orden at tage et bil-

lede af dem - og husk at spørge - og tænk dig i øvrigt rigtigt godt om -  før du evt. lægger billeder på sociale 

medier. 

*Ved brud på skolens studie- og ordensregler samt de her nævnte supplerende rejseregler kan eleven udeluk-

kes fra dele af arrangementerne, imødese sanktioner ved hjemkomst til skolen eller i grove tilfælde hjemsen-

des for egen regning. Beslutning om hjemsendelse for egen regning kan kun ske efter forudgående aftale 

med rektor eller vicerektor. Skolen orienterer forældrene om hjemsendelsen.  

Dato:                                               Elevens navn og klasse:  

Læst og godkendt af     

____________________________       _______________________________  

Elevens underskrift       Forældreunderskrift, hvis eleven er under 18 år. 


