
 
 
 
 
 

AT 7 studietur 
MALAGA 

17.-21. september 2018 
 
 
 

 

 



 
 

Foreløbigt program: 
 

17.09 kl. 09.00 Vi mødes i lufthavnen til check in (skal være afsluttet 10.20) 
 kl. 11.20 Afrejse, Vueling Airlines VY1877 
 kl. 15.00 Ankomst Malaga  
  herfra tager vi toget til Centrum og går til vores hotel: 

   
Morgenmad er inkluderet i prisen. Sengelinned er også incl., 
men I skal selv medbringe håndklæder. 

 kl. ? Efter indlogering ………… 
 
18.09 kl. 07.00 Vi går til stranden og laver morgenyoga. 
 kl. 08.00 Morgenmad 
 kl. 10-11 Tyrefægtermuseum, andet museum? Fodboldfolk på stadion, 

https://www.malagacf.com/en/club/museum 

vejledning, selvstændigt arbejde 
 

19.09 kl. ? Heldagstur til Gibraltar (med bus). 
     
20.09 kl. 8.00 Vi tager toget til den spektakulære vandretur, El Caminito del  

Rey, http://www.caminitodelrey.info/en/#1, hvor vi skal 
være klar til vores vandring kl. 11.00. 

 kl. ? efter hjemkomst er der tid til selvstændigt arbejde 
 
21.09 kl. 10.00 Check ud fra hotellet. Bagage kan evt opbevares til afrejsen. 

 Dagen sættes af til synopsisvejledning (tider tildeles) samt 
 opsamling på evt manglende informationer. 
kl. 18.00 Tog til Malaga lufthavn. 
kl. 20.15 check in skal være afsluttet 
kl. 21.15 Afrejse med Primera Air, PF558 

 

https://www.malagacf.com/en/club/museum
http://www.caminitodelrey.info/en/#1


22.09 kl. 00.55 Ankomst CPH lufthavn 
 
Bagageregler: håndbagage: max 10 kg, kuffert max 23 kg. 

 
 

Huskeliste: 
 

• Pas 

• Blåt EU-sygesikringskort 

• Valuta (Euro) 

• Rejseforsikring 

• Håndklæder 

• Jeres synopsis (i papir eller på computer) 

• Gode vandresko til El Caminito del Rey-turen 

• Personlig medicin mm (giv os besked, hvis der er særlige forhold, vi skal være 
opmærksomme på) 

 
VG’s rejseregler er selvfølgelig gældende, og de kan ses nedenfor. Slippen på sidste 
side afleveres til HV eller AR senest d. 12.september. Sedlen udleveres også til 2. 
vejledning, så I kan aflevere den der. 
 
 

    
 

 
 
 
 



 
 

Krav til jer:  
(uddrag fra AT-progressionsplan på VG-intra): 

 
Kompetencemål:   Produkt: 
(eleverne skal kunne…)      (+arbejdsformer) 
…leve op til alle læreplanens faglige mål. Synopsis skrives i grupper à 2 eller 3, og  
…gå til vejledning.   der udtrækkes én til den mundtlige prøve, 
…perspektivere deres sag yderligere og stille mens de andre gruppemedlemmer  
spørgsmål til videre arbejde  observerer. 
    Synopsis og program for videre arbejde med 
    underspørgsmål afleveres inden rejsen. 
 

 
 

Vi glæder os til en spændende tur med jer ☺ 
 

Kh 
                                                        Hanne, (HV) mobil +4550437973 
                                                    Annegrete, (AR) mobil +4552898486 
 
 
 
 
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.  
 
På vegne af Virum Gymnasium/29.06. 2017.  
Uddannelsesleder Pia Gars Jensen  

pg@edu.virum-gym.dk, 45832141, 26224090  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jeg/vi kender skolens rejseregler.  Jeg/vi accepterer, at deltagelse i den udbudte tur sker på de 
vilkår, som reglerne angiver. 
 
Dato:_______________    
 
Elevens navn og klasse:________________________________________________ 
 
Underskrift: Forældre:________________________________________________ 
(hvis du er under 18 år) 
 
Underskrift: Elev:____________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 


