Studierejsekontrakt
Ekskursioner, studierejser og anden skolemæssig aktivitet uden for skolens område er sidestillet
med undervisning på skolen, fagligt såvel som adfærdsmæssigt. Studie- og ordensreglernes krav
om, at hver elev skal tage sig selv og undervisningen alvorligt, vise omhu og hensyn, respektere
andre — kort sagt udvise en fornuftig opførsel — gælder såvel på skolen som udenfor i de
sammenhænge, hvor elever er eller opfattes som repræsentanter for Christianshavns Gymnasium.
På Christianshavns Gymnasium lægger vi vægt på at styrke elevernes internationale forståelse,
personlige ansvarlighed og selvstændighed. Internationalisering er derfor i fokus i alle
studieretninger.
Som et led i studieretningernes arbejde med den internationale dimension foretages der en
studierejse, som normalt varer én uge. Prisrammen er på ca. 5.000 kr. pr. elev for de samlede
udgifter til den faglige del af studierejsen (transport, transfer, indkvartering, entréer, m.m.). En
studierejse giver mulighed for at kombinere det faglige udbytte med fælles oplevelser og erfaringer
og bliver hermed et godt led i det samlede gymnasieforløb. På Christianshavns Gymnasium
foretages studierejsen i forbindelse med et flerfagligt (AT-) forløb.
Da en studierejse er en del af undervisningen, er kravene til deltagernes tilstedeværelse og
forberedelse principielt sammenlignelige med det daglige arbejde. Som udgangspunkt skal alle
klassens elever deltage i studierejsen. Der kan kun undtagelsesvist, fx ved sygdom, dispenseres
herfra. I tilfælde af dispensation vil eleven blive anvist andet fagligt relevant arbejde, fx i form af
skriftlige opgaver inden for de områder, der arbejdes med på rejsen. Ligesom til daglig er lærerne
ansvarlige for undervisningens gennemførelse, men de har ikke tilsynspligt herudover. Arbejdet på
studierejsen stiller derfor krav til eleverne, ikke kun om åbenhed og nysgerrighed, men også om
respekt for de normer og regler, der gælder i det land, man besøger. Man skal under alle
omstændigheder opføre sig ordentligt. Lærernes anvisninger skal altid følges. Overtrædelser kan
medføre hjemsendelse for egen regning. Hvis der skulle opstå problemer under studierejsen, vil
lærerne naturligvis altid være behjælpelige.
Forsikring af eleverne på studierejser
Christianshavns Gymnasium har ikke en rejseforsikringsordning der omfatter eleverne, og hverken
det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis dækker hjemtransport som følge af
sygdom/tilskadekomst. Derfor skal alle elever på studierejser have en privat rejseforsikring, der
dækker udgifterne til hjemtransport. Ingen lærer må arrangere studierejser eller ekskursioner til
udlandet uden at have sikret sig at eleverne har en privat rejseforsikring. Eleverne har selv
ansvaret for en evt. afbestillingsforsikring, men klasserne kan aftale at der samlet købes en
afbestillingsforsikring samtidig med billetterne. Skolen dækker ikke rejseudgifter til elever, som fx
går ud af skolen inden de kan komme på studierejse, som bliver forhindret af sygdom eller
lignende i at rejse, eller som rammes af fx rejsebureauer eller flyselskaber, der går fallit. Klassen
bør derfor nøje overveje om man ønsker at tegne en fælles eller individuelle
afbestillingsforsikringer.

Studierejsekontrakt, herunder alkoholpolitik
Forud for hver studierejse indgår klassens rejselærere og elever efter aftale med ledelsen en
studierejsekontrakt (nedenfor), der bl.a. omhandler regler for indtagelse af alkohol uden for
undervisningstiden. Helt generelt gælder der den regel, at studierejserne er arbejdsdage, hvor
eleverne skal kunne deltage aktivt. Derfor må der ikke indtages alkohol i større mængder. På nogle
studierejser vil der være et generelt alkoholforbud af sikkerhedsgrunde (fx hvis der dykkes eller
stås på ski) eller af kulturelle grunde (fx hvis klassen besøger et land med restriktive alkoholvaner
eller på en udvekslingsrejse gæster en skole hvor eleverne ikke må drikke alkohol i
skolesammenhæng).
Hjemmene bedes ved underskrift tilkendegive, at man er indforståede med de generelle
rejseregler, herunder regler for indtagelse af alkolhol, at man indvilliger i rejsens omfang og pris,
samt at man er forpligtet til at tegne en privat rejseforsikring. For elever under 18 år underskriver
forældrene aftalen. Brud på kontrakten kan medføre hjemsendelse for egen regning.
Troels Vang Andersen
rektor

(klip her) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studierejsekontrakt
Jeg/vi bekræfter hermed at jeg/vi er indforstået med CG’s generelle rejseregler, herunder
alkoholpolitik, regler om evt. hjemsendelse for egen regning samt rejsens omfang og pris. Samtidig
bekræfter jeg/vi med min/vores underskrift at jeg/vi har en privat rejseforsikring.
Elevens navn: __________________________________________________________________
Klasse: ________________________________________________________________________
Elevens underskrift: ______________________________________________________________
Forældres underskrift for elever under 18 år: __________________________________________
Dato:__________________________________________________________________________

