
 

 

 

3g AT-fagtur 

3g eleverne bliver udfordret med et rejseprojekt i efteråret i 3g i forbindelse med forberedelse til 

den endelige eksamen i AT (almen studieforberedelse), som er en eksamen begyndende i foråret i 

3g med afsluttende eksamen for alle elever i sommer- eksamensterminen. Lærerne udbyder fag 

og rejsemål, og eleverne skal på tværs af klasserne udarbejde en motiveret ansøgning til den 

ønskede rejse, hvor deres fag naturligvis skal være repræsenteret. På 3g rejsen vil eleverne møde 

elever fra andre 3g klasser og studieretninger, og de lærere, som deltager i rejsen, er ikke 

nødvendigvis lærere, som de kender. 

For at en rejse skal blive til noget, skal der være mindst 15 – 20 elever og max 60 elever på en 

rejse. Lærerne bestemmer, hvilke rejsemål og fag de vil udbyde, men ledelsen tager stilling til de 

udbudte rejser, fagsammensætning, pris og rejsemål. Det er rejselærerne, som udvælger eleverne 

efter deres fagligt motiverede ansøgning. Er eleven ikke kommet på den ønskede rejse, er der 

mulighed for at ansøge om en anden rejse, hvor der er plads. Alle elever har mulighed for at 

komme på en rejse. Rejserne har fra 4 til 6 overnatninger og er placeret i september. Rejserne er i 

meget forskellig prisklasse. 

Egenbetaling: ca. 3500 – 10.000 kr. alt efter rejsemål. Her udover kommer udgifter til to daglige 

måltider samt lommepenge. Vi har I de sidste 3 år haft rejsemål til de fleste europæiske lande 

samt til Kina og Israel, som prismæssigt ligger i den dyre ende. 

Allerede i 2g ansøger eleverne om rejsemål i 3g ud fra de udbudte rejser. Denne procedure er 

afsluttet inden 2g studieturen i marts måned. Da 3g rejserne ligger i september, vil depositum og 

restbetaling ofte ligge inden sommerferien. 

Herunder følger en oversigt over AT-rejserne i efteråret 2017 i 3g: 

 

 

 

 

 



AT-7 FAGTUR UGE 38, 2017 

Rejsemål Lærere Fag 

Athen KB, MP, Ti Da, en, hi, ol 

Bardolino AK, RA (TS) Bi, bt, hi, id, ke 

Cypern AB, JL, NZ En, hi, sa, re 

Grønland AR, AS (BS) Bi, bt, en, id, na 

Hanoi Ga, Ho, TM Hi, bi, id, re, sa 

Malta JB, IB (MG) Bi, da, hi, id,ps 

Moskva, St. P. NB, RJ Da, eø, in, re,sa 

New York GL, Ja, TJ Da, en, ty,  fi, sa 

Rom KK, MM Da, fy, id, ol, ps,sa 

San Francisco Sa, SR, TH Bi, bt, da,en, ke, ps 

Tenerife CA, NF, (PG) As, fy, hi,id,ke,ma 

 


