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Dato 

Studierejse til XX  
 
Tiden er kommet, hvor næste skoleårs studierejse skal bestilles. Nuværende X skal til XX. Rejsen finder sted i 
uge 38, og du skal tilmelde dig nu. Det gør du ved at underskrive nederst på dette brev og aflevere det til din 
rejselærer. Er du under 18 år, skal en af dine forældre eller en værge underskrive. Du skriver samtidig under 
på, at du vil følge rejsereglerne, som du finder på bagsiden af brevet. 
Den pris, som skolen opkræver for turen, omfatter rejse, overnatning, morgenmad og skolens 
arrangementer på turen. Andre omkostninger som frokost, aftensmad, transport til og fra Kastrup, udgifter 
til forsikringer og eventuelle vacciner og visum/ESTA samt lommepenge skal du selv dække. 
    
Studieturens skal betales i følgende tre rater eller samlet ved 1. rate 
1. rate - 1.500 kr. - betales den X. marts 20XX (depositum) 
2. rate - 1.500 kr. - betales den X. april 20XX  
3. rate - 1.500 kr. - betales den X. maj 20xx (restbeløb) 
 
Du får en faktura til hver indbetaling. Brug nummeret på fakturaen ved overførsel af betalingen. Det er 
vigtigt, at du betaler til tiden, ellers kan vi ikke reservere fly og overnatning. Hvis du melder dig ud af skolen 
eller af andre grunde ikke kan deltage i studieturen, er det muligt, men ikke sikkert, at du kan få din 
indbetaling tilbage. Når vi har betalt rejsens depositum, kan du ikke få dit depositum tilbage.   
 
Du skal sørge for, at du har et blåt sygesikringskort og et gyldigt pas for rejseperioden. Hvis passet skal 
fornys, så gør det i god tid.  Vi skal bruge dit pasnummer til flyselskabet senest den 1. juni. Hvis det 
pasnummer eller navn du har opgivet, ikke passer med dit pas, skal du selv betale for at få ændret billetten. 
Hvis du ikke har dansk statsborgerskab, skal du selv sørge for de nødvendige tilladelser til ind- og udrejse af 
Danmark. Skolen skal have kontaktoplysninger til en forældre/værge/pårørende. Din rejselærere vil fortælle 
dig mere om dette.  
 
Studierejsen er en undervisningsaktivitet. Hvis du ikke kan deltage i rejsen, skal du derfor have anden form 
for undervisning på skolen i uge 38. 
 
----------------KLIP------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Returneres senest XX til XX  
Jeg deltager i studieturen og accepterer vilkårene. 
 
 

Elevens navn – skrevet tydeligt og stavet præcist som det står i passet   

 
 

Dato & Elev underskrift  Dato & Forældre/værge underskrift, hvis under 18 år 
Rejseregler Slotshaven Gymnasium  
 



 
 

 

Slotshaven Gymnasium | Slotshaven 1, 4300 Holbæk I 59 455 200 | slotshaven@slotshaven.dk | www.slotshaven.dk 

 

Studierejseregler 
På studieturen gælder skolens almindelige studie- og ordensregler, som er på skolens hjemmeside.  
Når du er på studietur, er der desuden en række andre regler. Regler du skal følge, 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. Her er reglerne for rejsen: 
 

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 overholde aftaler vedrørende mødesteder, tidspunkter og opførsel. 
Det er endvidere vigtigt, at du følger overnatningsstedets regler og personalets anvisninger. Du må 
ikke invitere andre end skolens elever eller lærere ind på dit hotelværelse. 
 

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. Du repræsentant for Slotshaven Gymnasium. 
Påklædningen kan være mere formel i andre lande end i Danmark. Du skal være passende påklædt, 
og du skal deltage aktivt, når vi besøger en virksomhed eller andre.  

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

i rejseplanen er en del af undervisningen. Du skal derfor deltage aktivt og løse de opgaver, der bliver 
stillet før, under og efter turen. 
 

4. Du skal være tilbage på hotellet senest ved midnat, både af sikkerhedsgrunde, og så du er oplagt til 
næste dags program. Du må gerne indtage alkohol efter afslutning af dagens program, men du må 
ikke optræde synligt beruset, du skal overholde den lokale lovgivning, og rette dig efter 
rejselærernes anvisninger.  

 
5. 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. Alle er ansvarlige for, at ingen går alene. 
 


