
 

 

 

 

Generel information om ungdomsskolens studieture/sprogrejser m.v. 

Ungdomsskolens studieture/sprogrejser er et tilbud til unge fra 7. klasse til og med 17 år, bosiddende i 

Slagelse kommune. 

 

Formål: 

Alle studieture har et fagligt sigte, der foreligger en plan for hvad der skal læres på turen, ligesom der 

foreligger beskrevne mål for de enkelte ture/rejser som bliver evalueret når turen er slut. 

Udover at de unge mødes i et fagligt interessefællesskab, er det personlige/sociale formål at unge på tværs 

af kommunen, på tværs af kultur, social status, alder mm. lærer hinanden at kende, og forholder sig til den 

diversitet der er i samfundet.  

 

Krav & vilkår: 

Under de enkelte studieture/sprogrejser kan man læse om hvad der kræves for at kunne deltage i netop 

den konkrete studietur. 

På ture/rejser med ungdomsskolen sover drenge og piger altid adskilt.  

De unge sover på de, af lærerne, anviste værelser. Det er muligt at afgive ønske ift. værelsesfordeling, men 

disse kan ikke altid imødekommes. Ungdomsskolen må, for at kunne tilbyde vores ture så billigt som muligt, 

tage de værelser vi kan få. Vi ser dog ikke dette som et problem idet der også heri ligger en læring i at møde 

(nye) mennesker med åbenhed og tolerance. 

Det er ikke tilladt at ryge på en studietur/rejse da det betragtes som skoletid, og i Slagelse kommune har 

man vedtaget at skoletid er røgfri.  

Det er ikke tilladt at indtage energidrikke, alkohol og euforiserende stoffer, eller i øvrigt foretage sig ting 

der er ulovlige i Danmark eller det land turen går til.  

Henvisninger / udstukne regler SKAL overholdes og er ikke til diskussion. Overholdes ovenstående ikke, 

kontaktes forældrene, og eleven hjemsendes omgående for forældres regning.  

 

Andre vigtige ting: 

 Der er altid egenbetaling på ungdomsskolens studieture. 

 Senest 14 dage efter tilmelding til en studietur til udlandet, skal der indsendes en kopi af pas, da denne 

sikrer at flybilletten udstedet i det korrekte navn og at passet i øvrigt er gyldigt i den periode der 

kræves af det pågældende land. 

 Ved studieture/sprogrejser til udlandet skal der altid medbringes gyldigt pas – har man ikke dansk pas, 



 

 

skal ungdomsskolen kontaktes allerede ved tilmelding til turen.  

 Ungdomsskolen tegner altid rejseforsikring for hele gruppen, når turen går ud af Danmark. 

Rejseforsikringen dækker de ting det blå sundhedskort ikke dækker. Den unge skal derfor altid 

medbringe det blå sundhedskort – husk at tjekke at det er gyldigt. 

 Som udgangspunkt er entreer, overnatning, rejse, morgenmad og enten frokost eller aftensmad 

indeholdt i prisen - det fremgår under de enkelte ture/rejser hvad der er indeholdt i prisen. Der kan 

være egenbetaling på entreer, hvor disse er udover det planlagte og officielle program for turen. 

 Forud for en rejse afholdes forældreinformationsmøde og elevsamling, begge dele er obligatoriske af 

deltage i. Datoer og tider for disse fremgår på hjemmesiden under de enkelte ture. 

 Forud for en studietur udsender ungdomsskolen i god tid, en elevinformationsseddel, som 

forældremyndighedsindehaver skal udfylde og underskrive. Denne er vigtig for at kunne tage 

forholdsregler, fx ift. kostallergi, medicinindtag mm. Det er også på denne seddel I skal tage stilling til 

om ungdomsskolen må bruge billeder af eleven i PR-øjemed. 

 For at kunne deltage i rejser til udlandet, kræves rejsetilladelse fra den/de forældre der har 

forældremyndigheden. Ungdomsskolen udsender denne i god tid før afrejse. Tilladelsen skal returneres 

i underskrevet tilstand rettidigt som betingelse for deltagelse. 

 

 

Vi kan ikke tage højde for alt og alle situationer – men vi håber at I her har fået et nogenlunde overblik over 

hvad der ligger til grund for at ungdomsskolen tilbyder studieture/sprogrejser og hvilke regler og retnings-

linjer der er gældende. Skulle der være yderligere spørgsmål kan vi altid kontaktes på nedenstående 

telefonnummer / mailadresse. 

 

 

 

 


