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3f STUDIETUR TIL AARHUS 

 

Tidspunkt: tirsdag den 17. september - torsdag den 19. september 2019 

Kære 3f 

I midten af september skal vi på studietur. Denne gang bliver vi inden for landets grænser og 

tager sammen til Aarhus. Det er fagene historie og idræt, der som en del af den flerfaglige 

progressionsplan frem mod SRP’en vil stå for turen. Lærerne på turen er Anders Bundgård 

Vinther (Historie) og Aleksander Aronsen Kähler (Idræt). 

Modsat studieturen i 2g er der ikke nogen snæver tematisk afgrænsning af studieturen. Turen 

opfylder flere formål, hvoraf de vigtigste er 

• Karrierelæring (bl.a. besøg på Aarhus Universitet og muligvis virksomhedsbesøg) 

• Inspiration til elevernes projektbeskrivelse 

• Almendannelse (bl.a. museumsbesøg) 

Projektbeskrivelsen er det format, som eleverne skal arbejde med forud for den store 

skriftlige opgave i 3g (SRP’en). Projektbeskrivelsen er således det papir, som eleverne skriver 

for sig selv og til læreren med henblik på at få en opgaveformulering, der tager højde for 

elevenes egne ønsker i videst mulige udstrækning.  
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Detaljeret program for turen udsendes før afrejse. 

 

Betaling 

Samlet pris for turen bliver 1.000 kr. Beløbet skal indbetales senest den 25. august over 

Gymbetaling.dk, som I finder link til på skolens hjemmeside. Præcist på samme måde som 

forud for 2g-turen. Bemærk, at eleverne skal bruge deres EGET Nem-id (se 

oprettelsesforklaring på hjemmesiden).  

 

Prisen inkluderer: 

• Togtransport 

• To nætter inkl. morgenmad 

• Transport og entreer i dagsprogram 

 

Hotellet 

Danhostel Aarhus City 

Fiskergade 2, 8000 Aarhus C 

 

REJSEPLAN 

AFREJSE: Tirsdag den 17. september kl. 09.52 fra København H. Ankomst kl. 12.43 på Aarhus 

H. Det er tognr. 343 og vogn 82 sæde 11-47 . Lærerne sidder på sæderne 62 og 68. Vi mødes 

kl. 9.40 på den rigtige perron       

HJEMREJSE: Torsdag den 19. september kl. 13.14 fra Aarhus H med ankomst på København H 

kl. 16.08. Det er tognr. 346 og vogn 82. Samme pladser som på udrejsen. Vi følges fra hostellet 

ned til perronen. 

På den sidste side skal forældre/værge underskrive (eller elever, der er fyldt 18 år). 

 

Bedste rejsehilsner  

Anders (AB) Aleksander (AA)  

20914078                       60213307 
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Undertegnede forældre/værge………………………………………………………………………………………. 

giver hermed tilladelse til at: 

 

…………………………………………………………………… fra 3h deltager i studietur til Aarhus fra den 

17. september til den 19. september 2019 ifølge skolens rejseregler 2019 – 2020 (se VG´s 

hjemmeside). Information om brug af særlig medicin eller andre vigtige oplysninger stiles til 

rejselærerne inden afrejse! 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Underskrift        

 

 

 

Rejseregler for studieture i 3g findes på hjemmesiden: www.virum-gym.dk .  

 

Århus program 

Tirsdag 17.9 

Tidspunkt Aktivitet Sted Noter 
12.45 Ankomst til Århus 

og indkvartering 
på hotel. 

Danhostel 

Aarhus City 

Fiskergade 2, 

8000 Aarhus C. 

Værelsesfordeling meddeles ved ankomst til 
hotellet. 

13.15 Frokost   

14.00 Afgang mod 
Moesgaard 
museum. 

Moesgård Allé 
15 
8270 Højbjerg 
 

Husk jeres rejsekort til busturen. 
 
Hold 1 ”Fri os fra de Onde” kl. 14.45-15.45  
Hold 2 ”Fri os fra de Onde” kl. 16.00-17.00 

 17.00 Program slutter.   

 

 

http://www.virum-gym.dk/
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Onsdag 18.9 

Tidspunkt Aktivitet Sted Noter 
9.00 Løbetur   

10.00 Afgang mod AROS AROS Allé 2 
8000 Aarhus C 

 

11.30  Frokost og Århus 
på egen hånd. 

 I kan evt. besøge den gamle by eller gå tur 

i den botaniske have       

 14.45 
 

Foredrag med 
Jens Peter 
Frølund Thomsen: 
 

Århus 
Universitetspark 
 
Auditorium A1 
Bygning 1333 
Lokale 101 
 
 

Se mere om JPFT på: 
http://pure.au.dk/portal/da/persons/jens-
peter-froelund-thomsen(92b8a5ea-f425-
492d-b138-b4730ebea247).html 
 
Find evt. vej ved hjælp af følgende link: 
http://www.au.dk/om/organisation/find-
au/bygningskort/ 

18.00 Fællesspisning og 
bowling 

Århus Bowlinghal 
Eckersbergsgade 
13A-15 
8000 Aarhus C 

Amerikansk buffet fra kl. 18-20 efterfulgt 
af bowling til kl. 21. 
 
 

Torsdag 19.9 

Tidspunkt Aktivitet Sted Noter 
9.00 Afgang mod Rush 

Trampolinpark 
Søren Nymarksvej 8F-G 
8270 Højbjerg 

Husk jeres rejsekort til 
busturen. 
 

12.00 Afgang mod Århus 
Banegård og hjemtur. 

 Husk at købe frokost til 
togturen. 
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