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Rejseregler  

På studierejsen gælder skolens almindelige studie- og ordensregler, som er at finde på skolens 

hjemmeside.  

Når du er på studierejse, er der desuden en række andre regler for adfærd, som du skal være 

opmærksom på. Regler som er nødvendige at alle følger, hvis vi skal have en velfungerende tur. 

Følger du ikke reglerne, kan du i værste fald blive sendt hjem med et tidligere fly for egen regning. 

Du skal følge rejselærernes anvisninger til, hvad du skal gøre, og hvordan du skal opføre dig under 

hele turen, hvilket betyder følgende: 

 

1. Du skal indrette dig efter de fælles regler og normer der gælder, når du rejser som en del af 

en gruppe, hvilket bl.a. betyder at overholder aftaler vedrørende mødesteder og 

tidspunkter. 

2. Vær opmærksom på, at du er gæst i et land med en anden kultur end den danske. Mød den 

fremmede kultur med respekt og et åbent sind. 

3. På studierejse er du repræsentant for Slotshaven Gymnasium. Påklædningen kan være 

mere formel i andre lande sammenlignet med Danmark. Du skal være passende påklædt, 

og du skal deltage aktivt, når vi besøger en virksomhed eller andre.  

4. Du skal medbringe regntøj, trøje og sko, så du kan stå fast og holde ud at gå en hel dag. 

5. Programmet i rejseplanen er en del af undervisningen. Du skal deltage aktivt og løse de 

opgaver, der bliver stillet før, under og efter turen. 

6. Som udgangspunkt skal du være tilbage på hotellet senest ved midnat. 

7. Du må gerne indtage alkohol efter afslutning af dagens program, men det skal foregå på en 

ansvarlig måde, overholde den lokale lovgivning, og rette dig efter rejselærernes 

anvisninger.  

8. Det er vigtigt, at du følger overnatningsstedets regler og personalets anvisninger. 

9. Du må ikke invitere andre end skolens elever eller lærere ind på dit hotelværelse. 

10. Tænk dig om, vær forsigtig og se dig for, når du er i en fremmed by. Gå aldrig alene uanset 

om det er dag eller aften. Gå mindst tre sammen i gruppe. Alle er ansvarlige for, at ingen 

går alene. 
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