
 

 
 

Studieture og ekskursioner på Sct. Knuds Gymnasium 
Forventninger og adfærdskodeks 

Studieture og ekskursioner er faglige aktiviteter, som foregår uden for skolens område. De 
giver mulighed for at lære på en anden måde og er således et værdifuldt bidrag til den daglige 
undervisning. Desuden er turene med til at styrke klassens sociale sammenhold, og de er 
derved med til at øge elevernes faglige udbytte. Sct. Knuds Gymnasium forventer, at eleverne 
især på ture til udlandet optræder ansvarligt og voksent, og at alle udviser hensyn til og føler 
et ansvar for hinanden. Målet er, at turen skal være en god oplevelse, som styrker klassens 
sammenhold og den enkelte elevs uddannelse. 

Der gælder de samme forventninger til og regler for deltagelsen i studieture og ekskursioner 
som i den daglige undervisning. Det betyder, at eleverne forventes at være friske og 
udhvilede hver dag, og at de deltager aktivt i de planlagte arrangementer. Som det er 
tilfældet i den daglige undervisning, planlægges turene i et samarbejde mellem lærerne og 
eleverne. Det er således et fælles ansvar at få et godt udbytte af turen. 

På studieture og ekskursioner, som indebærer overnatning, indgår også et vist element af 
social aktivitet, som ikke direkte er undervisning. Det betyder dog ikke, at der i det tidsrum 
ikke gælder regler for, hvad der er acceptabelt. Det er ligeledes vigtigt, at eleverne er 
opmærksomme på, at de skal overholde de regler for adfærd, som gælder på den destination, 
hvor de opholder sig. Rejser man til et land med andre regler for unges adgang til fx alkohol, 
skal disse naturligvis følges. Det gælder ikke mindst, hvis der i studieturen indgår 
udveksling, hvor eleverne bor privat hos andre elever. 

Som hovedregel må der ikke nydes alkohol på ekskursioner og studieture. Det 
gælder ufravigeligt for transporten til og fra rejsemålet, og mens der er et planlagt program. 
I den fritid som eleverne har på en studietur (fx til aftensmåltidet), kan de efter dispensation 
fra lærerne i begrænset omfang nyde alkohol, hvis det er i overensstemmelse med de lokale 
regler og de aftaler, den enkelte elev under 18 år har med sine forældre. Det skal imidlertid 
understreges, at Sct. Knuds Gymnasium har konkrete rammer for fritiden – se retningslinjer 
nedenfor. 

Lærerne er på alle studieture og ekskursioner turledere og hjælper også med at løse opståede 
problemer for eleverne. Lærerne kan imidlertid ikke påtage sig det fulde ansvar for eleverne 
uden for det planlagte program. Samtidig har lærerne autoritet til på skolens vegne at afgøre, 
hvornår en elev overtræder de regler og aftaler, der gælder for turen. På hver studietur bliver 
der lavet konkrete regler og aftaler med udgangspunkt i programmet for turen. I tilfælde af 
grov overtrædelse af reglerne kan en lærer beslutte, at eleven bortvises fra turen og 
hjemsendes for egen regning. 
  



 

 
 

 

Retningslinjer for studierejse 

Du accepterer, at rejsen finder sted under følgende betingelser: 

1. Studierejsen er en skolerejse og derfor gælder skolens studie- og ordensregler på hele 
turen. 

2. Før rejsen har du pligt til at oplyse skolen, om der er særlige forhold fx af 
helbredsmæssig art, der kan påvirke ekskursionens forløb. Du medbringer selv på 
rejsen en oversigt i fysisk print over evt. medicin og allergier. 

3. Hvis du på studierejsen er under 18 år, skal der afhængigt af rejsedestinationen 
indhentes samtykke fra dine forældremyndighedsindehavere til, at dine lærere har 
ansvaret for dig på rejsen. 

4. Du skal overholde alle aftalte tidspunkter og lærernes anvisninger i øvrigt ubetinget. 
Vis respekt for hinanden og de steder, der besøges. 

5. Du skal være tilbage på overnatningsstedet senest kl. 24. Om dagen skal du være frisk 
til at deltage i programpunkterne. Skolens alkoholkodeks1 gælder også på studieture. 

6. Det er forbudt at færdes alene uanset tidspunktet på døgnet. 
7. Undgå at bringe dig i vanskelige situationer. Tag ikke med nogen hjem, tag ikke ud at 

køre i privatbil, tag i det hele taget ikke mod invitationer fra fremmede. 
8. Vis hensyn på hotellet ved ikke at larme og forstyrre de øvrige gæster. Hvis hotellets 

regler ikke bliver overholdt, kan det medføre bortvisning fra hotellet. Eksterne 
højtalere m.v. til musikafspilling er ikke tilladt på studieture. 

9. Konsekvensen af manglende overholdelse af disse regler kan blive hjemsendelse for 
egen regning. 

I forbindelse med betaling af rejsen (evt. opdelt i rater) via billetsystemet Gymbetaling.dk 
accepteres det, at rejsen finder sted under ovenstående betingelser. 
 
 

 
1 http://www.sctknud-gym.dk/om-os/alkoholkodeks/  
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