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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, Spanien og i næste skoleår også 
USA.  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 2021 var 9 elever i Mexico. I sommeren 2022 var et 
hold på 8 elever i Domineca, hvor de opholdt sig en uge i regnskoven og en uge ved havet. I 2023 
er der planer om en rejse til Madagascar. 

De deltagende lærere udarbejder en ramme for fagligt indhold og budget til uddannelseslederen, 
der skal godkende den. 
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2. Særlige forhold vedr. rejser 

Ved alle rejser er de generelle Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium, de hertil hørende 
sanktioner (se hjemmesiden) samt de særlige rejseregler for studierejser på Virum Gymnasium (se 
sidst i dokumentet), gældende.  

Både dagens program og rejsetiden er en del af undervisningen. 

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 eller andre forhold på et af rejsemålene, er det som 
udgangspunkt 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. Det samme gør sig 
gældende, hvis eleven selv melder afbud af andre årsager. 
 
Hvis skolen ser sig nødsaget til at aflyse eller flytte rejsen, hæfter eleven for udestående beløb eller tab, 
som måtte opstå som følge heraf. Dette kan fx blive relevant, hvis pandemi-relaterede restriktioner 
eller problemstillinger gør, at skolen alligevel ikke er tryg ved at sende eleverne afsted, selvom der 
fortsat flyves/rejses til destinationen. 

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

 

3. 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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4. 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. Sendes til mk@edu.virum-gym.dk 
b. Elevforeningen Virum Gymnasiums Venner ved Pia Gars Jensen.  

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 

 

 

 

 

 

5. 1g Teambuilding i november 

1g eleverne går de første tre måneder i grundforløbsklasser og vil blive placeret i 
studieretningsklasser 1. november. Derfor arrangerer vi en Teambuildingtur med overnatning med 
de nye klasser i november i uge 45, hvor eleverne kan lære hinanden at kende. Her vil de nye 1g 
klasser i studieretningen bliver udfordret med spændende teambuildingsopgaver og faglige 
udfordringer. 

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

Egenbetaling for turen: 500 kr.  
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6. 2g studietur 

I foråret i 2.g vil skolen arrangere 
en studietur for alle 2g klasser. 
Lærerne bestemmer rejsemål for 
klassen ud fra et fagligt synspunkt. 
2g studieturen har som 
hovedregel 4 overnatninger fra 
mandag til fredag. 

I god tid inden rejsen orienteres 
elever og forældre skriftligt om 
rammen for det faglige indhold, 
budget og skolens rejseregler. 
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Eleverne og/eller forældre underskriver accept af dette.  

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 komme på hjemmesiden. 

 

7. 3g Fagtur 

3g eleverne skal i efteråret på en fagtur. De fleste ture går 
til destinationer i Danmark – eller ”gamle” Danmark – 
Skåne og Slesvig. 

Egenbetaling: ca. 1500 kr.  

 

 

 

 

8. Udvekslingsrejser - sprog 

Spanien: 

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. 2500 – 3000 kr. Flyrejse, fuldpension og fagligt program inkluderet. 6 
overnatninger. 
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Frankrig: 

I 2022 har vi påbegyndt et nyt udvekslingssamarbejde med det franske gymnasium Franꞔois i Le 
Havre. Udvekslingen, som tilbydes eleverne på tværs af skolens fem 1g-franskhold, foregår i 1g, 
hvor vores elever kommer til Frankrig medio marts med genbesøg af de franske elever sidst i 
marts.  

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 sidst i marts. Den danske elev bliver så indlogeret hos samme elev i Frankrig inden marts. Frist 
for tilmelding til udveksling er ca. 1. oktober i 1g. 

Egenbetaling: ca. 3000 kr. Fuldpension og fagligt program inkluderet. 4-5 overnatninger. Max antal 
tilmeldte ca. 30 efter ’først til mølle’ princippet. 

Desuden vil der være mulighed for 3 ugers individuel udveksling til samme skole i Frankrig med 
genbesøg her for fire 2g elever. 

 

Tyskland: 

Fra 2015 har vi haft 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 begynder 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 og en heldagstur i Hamborg. 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.  
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Egenbetaling: ca. 2700 kr. 

Desuden er der nu også mulighed for individuel udveksling i Tyskland af en 3 ugers varighed med 
genbesøg her. 

 

 


