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REJSEVEJLEDNING FOR VIRUM GYMNASIUM 

Information til forældre og elever 

2021 - 2022 

Obs: På grund af rejsesituationen i forlængelse af Covid19, vil denne rejsevejledning blive 

opdateret løbende, som forholdene udvikler sig. 
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1. Generelt om rejser på Virum Gymnasium 

Hvorfor rejser vi? 

Virum Gymnasium har en lang tradition for forskellige studierejser med eleverne. Uden engagerede lærere og elever 

vil dette ikke kunne lade sig gøre. Vi vil i denne pjece informere om de forskellige rejser og de praktiske forhold og 

regler, vi har for de forskellige rejser i de tre gymnasieår. 

 

At rejse er at opleve, forstå og engagere sig i andre steder og landes kulturer, sprog, politiske, religiøse og historiske 

forhold. Samtidig er en rejse en optimal måde at knytte stærke bånd mellem eleverne i klasserne, og samtidig får de 

en uvurderlig faglig indsigt som supplement til bøgerne. Derfor giver VG mulighed for at rejse i både 1g, 2g og i 3g.  

Udover klassespecifikke rejser tilbydes nogle klasser udvekslingsrejser med venskabsskoler forskellige steder i 

verden.  I øjeblikket har vi venskabsskoler i Frankrig, Tyskland og Spanien.  Skolen har også et samarbejde med 

Wagner College i New York, hvor der er mulighed for et ophold på ”summerschool” i løbet af sommerferien. I 2018 

startede vi et spændende samarbejde med den internationale miljøorganisation Wallacea, som tilbyder 

forsknings- og studieophold for skolegrupper i forskellige udfordrende naturområder. Vi havde således 5 

elever i Honduras 3 uger i juli -august 2018 sammen med biologilærer, Annegrete Rømer (AR), og et hold 

derned i sommerferien 2019, som var på 6 elever. I sommeren 2021 tager Annegrete Rømer og Alexzander 

Karjarla-Svendsen, begge biologilærere, til Mexico med 9 elever, hvor de opholder sig en uge i regnskoven 

og en uge ved havet. 

 

 

2. 1g Teambuilding i november 

Med den nye gymnasiereform, som trådte i kraft til august 2017, vil de nye 1g elever først blive placeret i 

studieretningsklasser efter efterårsferien i uge 42. Derfor arrangerer vi en Teambuilding – tur med 

overnatning med de nye klasser i november i uge 45, hvor eleverne kan lære hinanden at kende – især 

efter Covid19. Her vil de nye 1g klasser i studieretningen bliver udfordret med spændende teambuildings 

opgaver og faglige udfordringer. 

Ved arrangementet vil lærere, gymnasievejleder deltage og ledelse vil komme på besøg. 

Egenbetaling for turen: 400 kr.  
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3. 2g studietur 

I foråret 2022 vil skolen arrangere en studietur for alle 13 2g klasser. Lærerne bestemmer rejsemål for 

klassen ud fra et fagligt synspunkt. 2g studieturen har som hovedregel 5 overnatninger. 

Egenbetaling: ca. 4400 kr.– 5000 kr. afhængig af rejsemål. Heri er inkluderet: fly, anden transport, hotel 

med morgenmad, entreer mv. Herudover skal eleven selv have penge med til to måltider pr. dag og 

lommepenge til alle dage. 

I løbet af 1g vil lærerne have bestilt 2g studieturen og ofte skal depositum være betalt inden 

sommerferien. Størrelsen af depositum varierer fra bureau til bureau. 

Når alle klassernes studieture er planlagt, vil destination og lærerkræfter kommer på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

+ 
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4. 3g Studietur 

3g eleverne får i uge 43 en studietur. På grund af Covid 19 er det ikke helt bestem endnu, hvor alle 

klasserne skal hen. Når destinationerne er på plads i alle klasser, kommer studieturene ud på 

hjemmesiden. Rejsebetingelserne er som følger:  

Egenbetaling: ca. 4400 kr.– 5000 kr. afhængig af rejsemål. Heri er inkluderet: fly, anden transport, hotel 

med morgenmad, entreer mv. Herudover skal eleven selv have penge med til to måltider pr. dag og 

lommepenge til alle dage. Der kan også komme flere udgifter på turene afhængig af situationen. 

Læs om alkoholregler i slutningen af rejsevejledningen Se rejsedestinationer på skolens hjemmeside:  

https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2021/05/STUDIETUR-MED-KOMMENDE-3G-I-UGE-432021.pdf 

 

5. Udvekslingsrejser - sprog 

Obs: Ligesom de øvrige rejser følger vi udviklingen i de forskellige lande og herhjemme. Dette betyder at 

vi ikke kan love nedenstående vedr. udvekslingsrejser. 

Spanien: 

https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2021/05/STUDIETUR-MED-KOMMENDE-3G-I-UGE-432021.pdf
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De sidste mange år har vi haft udvekslingsrejse til Badalona (en forstad til Barcelona) i Spanien. Disse rejser 

arrangeres af vores spansklærere og her kan spanskeleverne komme med på tværs af klasserne. 

Gymnasiet i Badalona sender et hold elever til Danmark i starten af maj, hvor de indlogeres hos danske 1g-

elever, og vi sender de samme elever, som alle har spansk, af sted til Badalona i september i 2g. 

I efteråret 1g får alle spanskelever et informationsbrev fra spansklærerne med detaljer om rejsen. 

Betingelse for deltagelse er krav om at være værtsfamilie for en spansk elev i maj. Den danske elev bliver 

så vidt muligt indlogeret hos samme elev i Spanien i september. Frist for tilmelding til udveksling er 1. 

december i 1g. 

Egenbetaling: ca. 2000 – 2500 kr. Flyrejse, fuldpension og fagligt program inkluderet. 6 overnatninger. 

Frankrig: 

I 2013 startede vi et udvekslingssamarbejde med det franske gymnasium L’Immaculée Conception i byen 

Laval, som ligger i Loiredalen ca. 280 km. sydvest for Paris. Udvekslingen, som tilbydes eleverne på tværs af 

skolens fem 1g-franskhold, foregår i 1g, hvor franske elever kommer til Danmark i starten af februar 

måned med genbesøg af vores elever ca. en måned senere.  

I efteråret 1g får alle franskelever et informationsbrev fra fransklærerne med detaljer om 

udvekslingsprogrammet. Betingelse for deltagelse er krav om at være værtsfamilie for en fransk elev i 

februar. Den danske elev bliver så indlogeret hos samme elev i Frankrig i marts. Frist for tilmelding til 

udveksling er CA. 1. oktober i 1g. 

Egenbetaling: ca. 2700 kr. Fuldpension og fagligt program inkluderet. 4-5 overnatninger. Max antal 

tilmeldte ca. 30 efter ’først til mølle’ princippet. 

Tyskland: 

I 2015 startede vi en udvekslingsaftale med Tostedt Gymnasium, som ligger ca. 40 km sydvest for Hamborg. Alle 1.g 

tyskelever får tilbuddet om at deltage i udvekslingen, hvor vi starter med et besøg i Tostedt medio marts. De danske 

elever følger de tyske elevers skolegang og er indkvarteret hos tyske værtsfamilier under opholdet. Udover at gå i 

skole er der arrangeret en del fællesaktiviteter som bl.a. sport, bowling, en heldagstur i Hamborg og fester. 

Genbesøget i Virum finder sted om efteråret, når eleverne går i 2.g. 

De danske og tyske elever har via de sociale medier inden rejsen kontakt til deres værtselev og skal indtil genbesøget 

løbende have kontakt, så venskabet og den faglige udveksling vedligeholdes.  

Målet med udvekslingen med gymnasiet i Tostedt er udover at styrke elevernes faglige og sproglige kompetencer og 

det interkulturelle samarbejde selvfølgelig elevernes personlige møde med en ”fremmed” kultur.  

 

6. Betaling af rejser generelt 

Alle rejser skal betales til de af lærerne fastsatte frister. Tidsfristen sættes så bureauet får depositum og 

restbetaling til tiden. Alle vores fagture skal betales over GymBetaling. På VG´s hjemmesiden finder I en 

instruktion i denne betalingsform, hvor man skal anvende eget Nem-id. 
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Manglende betaling:  

Ved manglende indbetaling af depositum rykkes eleven mundtligt og skriftlig via Lectio af læreren. Hjælper 

dette ikke vil administrationen kontakte eleven/forældre mundtligt og skriftligt. Falder betalingen ikke til 

tiden efter anden rykker – vil eleven miste mulighed for at deltage i rejsen! Er depositum betalt, bliver 

dette ikke tilbagebetalt, hvis restbetalingen ikke er betalt til tiden.  

Ved ansøgning om Visum gælder samme betingelser som ved ”manglende betaling”. 

7. Bestemmelser vedr. forsikring 

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

eleven er dækket ved tyveri, sygdom mv. Særligt i forhold til Covid19 er det meget vigtigt at familien 

undersøger forholdene omkring eget forsikringsselskab. Se i øvrigt hjemmesiden. 

Husk at ”Det gule sygesikringsbevis” ikke gælder i udlandet, men kun det ”Blå sygesikringsbevis”. På 

”Borgerservice.dk” kan man få informationer om dækningsgrad i de lande eleven skal til. 

8. Særlige forhold vedr. rejser 

Ved alle rejser er de generelle studie- og ordensregler for Virum Gymnasium og de hertil hørende 

sanktioner (se hjemmesiden) samt de særlige rejseregler for studierejser i 2g og 3g (vedlagt som bilag), 

gældende. 

Er en elev tilmeldt en rejse, men overskrider studie- og ordensreglerne inden rejsen, kan rektor beslutte at 

eleven skal blive hjemme. Ved 2g rejsen beslutter lærerteamet, hvad eleven skal arbejde med i rejseugen 

og på en eventuel 3g tur,  vil eleven skulle skrive en opgave hjemme i rejseugen. 

Ved alle rejser er det Udenrigsministeriets rejsebestemmelser, som er gældende i forhold til den enkelte 

rejse. Er der opstået uroligheder på et af rejsemålene, er det Udenrigsministeriets anbefalinger, VG retter 

sig efter. Frarådes indrejse til et af rejsemålene, vil eleverne højst sandsynligt kunne få sine penge tilbage 

fra rejsebureauet. Vi vil fra skolens side bestræbe os til det yderste på at få etableret en erstatningsrejse til 

en anden destination. Hvis Udenrigsministeriet ikke fraråder indrejse, men man alligevel føler sig utryg ved 

indrejse i landet, vil rejsebetalingen være tabt, hvis eleven framelder sig rejsen.  

Ellers vil en rejse til alle tider være underlagt de bestemmelser som rejsebureauet opstiller. 

 

9. Bestemmelser vedr. ophør i gymnasiet 
 

a. Beslutter en elev selv at forlade VG efter en studieturs depositum eller slutbetaling er indbetalt, vil 

eleven miste hele det indbetalte beløb. 

b. Beslutter gymnasiet at en elev skal forlade skolen efter en indbetaling har fundet sted, vil eleven få 

indbetalingen tilbage. 
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10. Muligheder for ansøgning om økonomisk støtte 

Er en elev/familie økonomisk hårdt ramt af den ene eller anden grund, er der mulighed for at søge om 

økonomisk støtte til 1g fag- og introtur, 2g studieturen og en eventuel 3g tur. 

Kontakt klassens gymnasievejleder eller Team- og klasselærer, som herefter vil hjælpe med 

ansøgningsproceduren. 

Økonomisk støtte kan ansøges hos: 

a. Skolefonden ved rektor Mette Kynemund. Afleveres personlig eller sendes til mk@edu.virum-

gym.dk 

b. VGV, Virum Gymnasiums Venner ved Pia Gars Jensen. Afleveres personligt til uddannelsesleder Pia 

Gars Jensen eller sendes til pg@edu.virum-gym.dk. 

Ansøgningen skal indeholde: 

Navn, klasse, e-mailadresse, baggrund for ansøgning om økonomisk støtte, hvilken studietur ansøgningen 

drejer sig om, indbetalingstidspunkt på GymBetaling og rejsens rejseansvarlige.  

HUSK AT ANSØGE I MEGET GOD TID INDEN REJSEN SKAL BETALES 

 
 

mailto:mk@edu.virum-gym.dk
mailto:mk@edu.virum-gym.dk
mailto:pg@edu.virum-gym.dk
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Information vedrørende fester, cafeer, ekskursioner og 

studieture mv.: 

Vi tager ansvar! 
Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre 
sociale arrangementer på ungdomsuddannelser. 

Baggrund 

Som led i det generelle dannelsesprojekt vi udfører på gymnasierne, afvikler gymnasierne 

forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være 

sig studieture, musikcafeer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af 

fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage. 

 
Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter gymnasierne 

gennem nærværende fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop 

fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på gymnasierne. 

 
Vi vil med dette kodeks sætte rammer for, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset 

indtagelse af alkohol, på en måde så det harmonerer med dansk kultur og omgangsformer. 

Kodeks 
Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet. Kun ved særlige 

aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der. 
 

Studie- og introture: 

Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol. 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. 
 

Fester og cafeer: 

Der afvikles højst 5 fester årligt på gymnasierne samt en afsluttende studentermiddag. 

Derudover afholdes cafeer og andre former for performance (teater, musical og 

lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol. 

Desuden gælder følgende: 
 

- Alle gymnasiefester er lukkede fester kun for gymnasiets elever 

- Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer 

- Gratis vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer 
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- Elever der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for 

meget alkohol vil blive hjemsendt 

- Den enkelte skole kan teste eleverne ved indgangen og sende dem hjem ved en 

promille på mere end 0,5 

- Sendes elever hjem fra fester sker det ved kontakt til hjemmet 

- Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog 
kan der ved middagen ved gallafest og ved studentermiddag efter eksamen 

udskænkes vin. 

 
Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol. 

 
Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolen, som eleverne er del af og hvor de 

fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles sobert og ordentligt. Gymnasierne er 

ikke ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, men påtager sig et ansvar som 

oplysende partnere, ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig 

adfærd. 

 
Gymnasierne søger særligt gennem oplysning at påvirke elevers indbyrdes 

kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne 

kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i 

fællesskabet. 
 
Aftalen 
Alle gymnasier har ved deres underskrivelse af nærværende kodeks valgt at offentliggøre 

dette på egen hjemmeside, samt indarbejde bestemmelserne i gymnasiets studie- og 

ordensregler. Tilsvarende informeres alle forældre om kodekset, så ingen 

er i tvivl om det ansvar, vi påtager os i forhold til ungdomskulturen, og det ansvar 

forælder og elever selv har. 

 
På hjemmesiden signaleres deltagelse i initiativet ved, at gymnasiet bruger fremsendte 

logo med teksten: Vi tager ansvar! Alle gymnasier forpligter sig til at anvende 

fremsendte logo. Nærværende beskrivelse af elementerne i kodekset linkes der til. 

Kodeks tages op til revision årligt såvel mellem partnere som internt på 

gymnasierne. Ethvert gymnasium vælger selv løbende, om man ønsker at være en del af 

initiativet. Udtrædelse meddeles skriftligt til Gymnasiefællesskabet i Roskilde. 

 
Kodeksets bestemmelser træder i kraft med virkning fra 1.august 2017. 

Ønsker du yderligere informationer er du velkommen til at kontakte 

Gymnasiefællesskabet som videreformidler kontakt til de deltagende skoler. 

 

 

 



10 
 

Bilag 1 

Regler for deltagelse i Teambuilding tur 1g uge 45: 

Betingelserne for deltagelse i 1g Teambuilding: 

En 1g Teambuilding tur er en del af 1g Introprogrammet.  Turen har et obligatorisk program med 

obligatorisk indhold, hvortil alle har mødepligt.  På Teambuilding – turen gælder skolens generelle studie- 

og ordensregler (se skolens hjemmeside). 

▪ Desuden deltager hver enkelt elev i turen og man skal møde til aftalt tid – både til 
det obligatorisk program og til eventuelt andre aftaler 

▪ Man skal respektere lokale regler og kutymer 
▪ mMn 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.   

▪ Man må ikke spille høj musik eller udøve støjende adfærd på turen. 
▪ Man følger de anvisninger, der er på stedet 
▪ 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 følgende sanktion:  

• 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/27.06. 2021.  

Uddannelsesleder Pia Gars Jensen 
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Bilag 2 

Rejseregler for studietur i 2g uge 12, 2022: 

Betingelserne for deltagelse i studierejser/studieture: 

En studietur er undervisning.  Turen har et obligatorisk program med fagligt indhold, hvortil alle har 

mødepligt.  Fra afrejsen og indtil hjemkomst gælder skolens generelle studie- og ordensregler (se skolens 

hjemmeside). 

▪ Desuden deltager hver enkelt elev i turen og 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 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/20.05. 2021.  



12 
 

Uddannelsesleder Pia Gars Jensen 
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Bilag 3 

Rejseregler for studietur i 3g uge 43, 2021: 

Betingelserne for deltagelse i studierejser/studieture: 

En studietur er undervisning.  Turen har et obligatorisk program med fagligt indhold, hvortil alle har 

mødepligt.  Fra afrejsen og indtil hjemkomst gælder skolens generelle studie- og ordensregler (se 

skolens hjemmeside). 

▪ Desuden deltager hver enkelt elev i turen og 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 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/27.06. 2021.  

Uddannelsesleder Pia Gars Jensen 

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

mailto:pg@edu.virum-gym.dk

