
 
 

Program for Danmarksturen til Ålborg 

Kære 3m 

Her er programmet for vores tur til Ålborg. Vær opmærksom på, at vi kommer til at gå en del – så sørg 

for gode vandresko og pak let, da I også skal kunne gå med jeres oppakning.  

Morgenmad og aftensmad er inkluderet i turens pris. Til gengæld skal I selv betale for frokost og for 

busbilletter, når vi skal rundt i byen.  

 
Dato & tidspumkter 
 

 
Aktivitet 

 
Praktisk info 

Tirsdag 17.9 
 
Vi mødes kl. 7.35 
på Virum station 
 
Kl. 7:44 

 
 

Kl. 13:11 
_____________ 
 
KL. 14.00 
 
 
 
 
KL. 17.30   
Kl.  18.00  

_____________ 
 
Kl. 19:30               
 
 
Kl.  20:30 
 
 
Kl. 23:00 
 
Kl. 24:00 

  
 
Afrejse fra Virum Station 
Gruppearbejde på projektbeskrivelse 
 
Ankomst på Ålborg Banegård 

______________________________ 
 
Vi går med fuld oppakning til Aalborg 
Sportshøjskole (1,7 km – tager 20 min.) 
 
Besøg på Ålborg Sportshøjskole 
Program: 
Hold 1:  Klatring på højskolen,  
Hold 2: Stand up paddle mv.  
 
Aftensmad i spisesalen på højskolen 
Oplæg om Ålborg Sportshøjskole 

______________________________ 
 
Vi går med fuld oppakning til Aalborg 
Vandrerhjem (2 km – tager 25 min.) 
 
Kaffe og kage serveres – aftenhygge på 
vandrerhjemmet – brætspil mm. 
 
Vi går på vores værelser 
 
Godnat – og sov godt     zzzz…… 

 
 
S-tog til hovedbanen 
Intercity til Aalborg 
Medbring egen frokost 
 

_____________________ 
 
 
 
 
Aalborg Sportshøjskole 
Annebergvej 55, 9000 Ålborg  
 
 
 
 
 

_____________________ 
 
Aalborg Vandrehjem, 
Skydebanevej 50, 9000 Ålborg  
 
Medbring jeres yndlingsbrætspil, 
kortspil etc. 



Onsdag d. 18.9 
 
Kl. 7:30 
 
Kl. 7:45 

 
 

Godmorgen til alle       Så er det op! 
 
Morgenmad på vandrehjemmet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl. 15:00 
 
Kl. 15:30 

 
 
Kl. 19.00 
 
Kl. 20:00 
 
Kl. 20:30 
 
 
Kl. 23:00 
 
Kl. 24:00 

Program for EN/SP-elever Program for EN/MU-elever 
Kl. 9 Afgang fra vandrehjemmet 
Besøg på AAU – Engelskuddannelsen  
AAU Campus Øst, Kroghstræde 15 
kl. 10:00 -11:30 Forelæsning 
'Introduction to the English Language'   
Kl. 11:30-12:00 Oplæg om AAU og 
Engelskuddannelsen  
Frokostpause 
Kl. 12:30-14:15 Oplæg/forelæsning hos 
International 
Virksomhedskommunikation Engelsk 
(måske) => afsted til Musikkens Hus 

Kl. 8:30 Afgang fra vandrehjemmet 
til Musikkens Hus 
Kl. 9:30 Ankomst 
Kl. 9:40 -11:15 Aalborg Synfonior-
kester, introduktion og ork.-prøve 
Kl. 11:15 – 11:45  Frokostpause 
Kl. 11:45 – 13:00 Rundvisning 
Kl. 13:00 – 15:00 Aalborg 
Musikkonservatorium, info om 
studiet, overværelse af sammenspil 
mm. 

  
Fælles oplevelse:  Koncert i Musikkens Hus med Asbjørn og hans band 
 
Oplev og udforsk Aalborg på egen hånd  

:______________________________________________________________________ 
 
Aftensmad på vandrehjemmet 
 
”Hit med sangen” – 3m vs. 3e 
 
Kaffe og kage serveres.    
Fælles hygge med musik og spil 
 
Vi går på vores værelser 
 
Godnat – og sov godt  zzzzzz……… 

Torsdag d. 19.9 
 
KL. 7:30 
 
Kl. 8.00 

__________ 
 
Kl. 9:00-12:00 

____________ 
 
kl. 12.30 
 
Kl. 12:46 
 
 
 
Kl. 18:02 

 
 

Godmorgen til alle       Så er det op! 
 
Morgenmad og efterfølgende check-ud af vandrehjem 

_________________________________________________ 
 
Oplev Aalborg på egen hånd 

______________________________________________ 
 
Vi mødes på Aalborg Banegård 
 
Afrejse fra Ålborg Banegård 
 
Præsentation og evaluering af projektbeskrivelse gruppevis med MW og DH 
 
Ankomst Virum Station 
 

 

 HUSK!! (se næste side)… 



Linned (dvs. sengetøj i form af hovedpudebetræk, dynebetræk og lagen) 

Tøj til klatring – I skal blot bruge almindeligt idrætstøj.  

Tøj til vandsport – I skal bruge badetøj og håndklæde, så sørger højskolen vi  
for våddragter. 
  
Brætspil, kort til aftenhygge på vandrehjemmet. 

 

 Skolen har ingen forsikring, som dækker elever på rejser. Det er derfor vigtigt, at I selv sørger for at 

være dækket ved tyveri, sygdom mv. Husk det gule sygesikringskort. 

I skal også selv sørge for en eventuel afbestillingsforsikring.  

  
Rejseregler 

Skolens rejseregler gælder på turen. De er vedhæftet nedenunder.  

 

Vi glæder os til at rejse med jer 
 

 
Morten og Dorte 

 

Rejseregler for Danmarkstur i 3g:  

Betingelserne for deltagelse i Danmarkstur i 3g  

Danmarksturen i 3g er en del af forberedelsen til SRP i 3g. Turen består dels af et obligatorisk program 
med fagligt indhold, hvortil alle har mødepligt, dels af karrierelæring og dels øvelse i udformning af en 
projektbeskrivelse/problemformulering i to fag i grupper Fra afrejsen og indtil hjemkomst gælder 
skolens generelle studie- og ordensregler (se skolens hjemmeside).  

Desuden deltager hver enkelt elev i Danmarksturen 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.  

Danmarksturen 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 Hostels, der kan være til gene for 
andre gæster.  



▪ læreren definerer hjemkomsttidspunkt til Hostels om aftenen. Derefter skal der være ro.  

▪det forventes, at elever og forældre orienterer skolen om særlige forhold inden turen 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.  

Elevens navn og klasse: Underskrift og dato:  

 

 

På vegne af Virum Gymnasium/19.06. 2019. Uddannelsesleder Pia Gars Jensen 
pg@edu.virum-gym.dk, 45832141, 26224090  

 

 

 

 


