
Rejseregler for AT-fagtur i 3g: 
 
Betingelserne for deltagelse i AT - fagtur i 3g 
 
AT – rejsen i 3g er en del af forberedelsen til AT eksamen i 3g.  Turen består dels af et obligatorisk program 
med fagligt indhold, hvortil alle har mødepligt, og dels af et elevtilrettelagt program, som skal godkendes af 

rejselærerne og gennemføres på turen.  Fra afrejsen og indtil hjemkomst gælder skolens generelle studie- 
og ordensregler (se skolens hjemmeside). 
 
Desuden deltager hver enkelt elev i AT - rejsen på følgende betingelser: 
 

▪ man skal møde til aftalt tid – både til det obligatorisk faglige program og til 
eventuelt andre aftaler 

▪ man skal respektere lokale regler og kutymer 
▪ man færdes altid mindst to og to sammen – man færdes aldrig alene 

• Fra afrejse og indtil hjemkomst må man ikke være i besiddelse af, indtage, 
være påvirket af eller udveksle alkohol eller andre rusmidler.   

o Studieture indgår i den almindelige hverdag, og derfor er 

alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der 

- efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere - 
dispenseres herfor ved en afsluttende middag, hvor alkohol 

kan indtages i begrænset omfang. 
▪ man må ikke spille høj musik eller udøve støjende adfærd på hotellet, der kan være 

til gene for andre gæster. 
▪ læreren definerer hjemkomsttidspunkt til hotellet om aftenen. Derefter skal der 

være ro på hotellet. 
▪ det forventes, at elever og forældre orienterer skolen om særlige forhold inden 

rejsen påbegyndes. F. eks om medicinering eller lignende. 

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre en eller flere af følgende sanktioner:    
- hjemsendelse alene og for egen regning 
- samtale med rektor efter hjemkomst, hvor rektor tager stilling til, om der skal  
                         pålægges sanktion ifølge skolens generelle studie- og ordensregler (se skolens  
                         hjemmeside). 
 
Den valgte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til forseelsens karakter og grovhed. 
 
Underskrift:  

 

 


