Rammer og regler i forbindelse med ekskursioner fra og med skoleåret 2015-2016
Dele af uddannelsestiden kan jf. § 20 i HF-bekendtgørelsen og § 40 i stx-bekendtgørelsen
organiseres og tilrettelægges som ekskursioner m.v. Alle ekskursioner skal godkendes af
skolens leder og skal indgå i opfyldelsen af de faglige mål i samme omfang som den
undervisning, de træder i stedet for.
Dette regelsæt har til formål at fastlægge rammerne for aktiviteter hvor en klasses
undervisning i en eller flere dage forlægges til andre steder end skolen, det være sig i udland
eller indland. I det følgende kaldes alle disse aktiviteter under et for ekskursioner.
Flerdagesekskursioner
Det tilstræbes, at alle elever på Thisted Gymnasium - STX og HF får mulighed for at deltage i
én ekskursion af flere dages varighed. Der må som udgangspunkt maksimalt være en
egenbetaling på studierejse på 4000 kr. inklusiv rejseudgifter, ophold, entreer, transfer, lokal
transport.
Deltagelse i ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling, der vedrører andet end forplejning
eller udgør mere end 70 kr. pr. påbegyndt døgn pr. deltager, er frivillig for den enkelte elev, og
skolen skal tilbyde alternativ undervisning til elever/kursister, der ikke deltager. Der afsættes
midler på budgettet til i begrænset omfang at støtte elever, der ellers vil være forhindret i at
deltage af økonomiske grunde. Kontoen administreres af rektor.
Den ekskursion, der kan komme på tale, bør afvikles i et samspil mellem to eller flere fag, som
klassen har på ekskursionstidspunktet. Det er muligt at organisere studierejsen på forskellig
måde, men der er en økonomisk ramme, som rejsen skal holde sig indenfor. Ved et
klassemøde i foråret i 1.g aftaler klassens lærere, hvilken ekskursion de vil tilbyde eleverne. I
1.hf besluttes tilbuddet i forbindelse med planlægningsmødet. Såfremt der blandt en klasses
lærere ikke kan opnås enighed eller der er problemer med tilslutningen til ekskursionen,
forelægges problemstillingen for ledelsesansvarlige for rejseaktiviteter (AM).
Tre mulige modeller:
 To klasser rejser sammen med tre lærere som maksimalt registrerer 56 arbejdstimer pr
person (inklusiv rejsetid). Rejsen må ikke overskride 7 dage.
 Èn klasse rejser sammen med to lærere som maksimalt registrerer 42 arbejdstimer pr
person (inklusiv rejsetid). Rejsen må ikke overstige 5 dage.

 En ramme på maksimalt 50.000 kr. som skal dække læreres rejseudgifter, lærers
arbejdstid (løn pr. time 325 kr), timedagpenge – hvis denne model vælges, skal man
løbende indgå i tæt dialog med ledelsesansvarlig for studierejse (AM) og der skal ved
forelægge dokumentation for alle udgifter ved den afsluttende opgørelse.
Senest 1. oktober året før ekskursionen skal finde sted, afleveres et budget til skolens
administration med et overslag over de udgifter, der skal afholdes af skolen (Time-dagpenge,
overnatning, rejseudgifter). På baggrund af de indkomne forslag tager skolens ledelse stilling
til, om ekskursionen kan afholdes.
Det er ledelsesansvarlige for rejseaktiviteter, der har ansvaret for at tilse, at ekskursioner er
pædagogisk forsvarlige, og at de afvikles under sikkerhedsmæssigt betryggende former.
Detaljeret program for den enkelte rejse med angivelse af relevante adresser og telefonnumre
forelægges rektor senest en uge før afrejsen. Herefter lægges programmet ud på skolens
hjemmeside.
Såfremt der ikke deltager to lærere i en ekskursion, skal dette af sikkerhedsmæssige grunde
udtrykkeligt godkendes af rektor.
Endagsekskursioner
Med endagsekskursioner forstås ekskursioner, hvor undervisningen er forlagt i højst en
skoledag. Ekskursionerne kan således godt strækkes over flere dage, hvis weekender eller
feriedage inddrages.
Ved endags-ekskursioner, der indgår som en del af undervisningen, kan eleverne afkræves
betaling på op til 70 kr. for deltagelse. Deltagelse i ekskursioner m.v. med en deltagerbetaling,
der vedrører andet end forplejning eller udgør mere end 70 kr. pr. påbegyndt døgn pr.
deltager, er frivillig for den enkelte elev, og skolen skal tilbyde alternativ undervisning til
elever/kursister, der ikke deltager.

Rejseregler ved ekskursioner
Når man er på studietur med Thisted Gymnasium – STX og HF er man altid forpligtet til at
følge de retningslinjer, som man får fra lærere, samarbejdspartere og lignende. Skolens
daglige adfærds- og ordensregler skal overholdes (se hjemmesiden). Det gælder desuden at:
1. Man møder veloplagt og til tiden til alle programlagte arrangementer.
2. Man opfører sig ordentligt og civiliseret og som en god repræsentant for Thisted
Gymnasium.
3. Man må ikke indtage og medbringe alkohol på selve rejsen, dvs. for eksempel i bus, tog
og fly eller i forbindelse med de skemalagte, faglige aktiviteter. Det er heller ikke tilladt
at møde påvirket til disse aktiviteter. Lærerne kan dispensere fra denne regel under
eksempelvis fællesspisning.
4. Man overholder hotellets/vandrerhjemmets regulativer – ikke mindst reglerne for,
hvornår der skal være ro.
5. Hash og andre euforiserende stoffer er strengt forbudt på hele turen og vil jvf. skolens
ordensregler føre til permanent bortvisning og dermed hjemsendelse fra studieturen på
egen regning. Det kan således få konsekvenser for det videre uddannelsesforløb på
gymnasiet.
6. Man må ikke bevæge sig alene rundt på noget tidspunkt under turen.
7. Man er selv ansvarlig for at være forsikringsmæssigt dækket under turen.
Overtrædelser af reglerne kan medføre hjemsendelse for egen regning. Forud for studietur
underskrives formular om overholdelse af ovenstående rejseregler.
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