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Rejseregler for Virum Gymnasium 

 

 
I Rejser på Virum Gymnasium er beskrevet hvorfor vi rejser med eleverne og en oversigt over 
gymnasiets rejser. Dette dokument indeholder reglerne for rejserne, som hver enkelt elev skal 
underskrive. 

Ved alle rejser er de generelle Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium, de hertil hørende 
sanktioner (se hjemmesiden) samt de særlige Rejseregler for Virum Gymnasium og Særlige forhold 
ved hjemsendelse gældende.  

 

Betaling: 
Alle rejser skal betales til de af lærerne/skolen fastsatte frister. Tidsfristen sættes, så bureauet får 
depositum og restbetaling til tiden. Alle vores fagture skal betales over GymBetaling. På VG´s 
hjemmeside finder I en instruktion i denne betalingsform, hvor eleven skal anvende eget 
NemID/MitID. 
 

Manglende betaling:  
Ved manglende indbetaling af depositum rykkes eleven mundtligt og skriftligt via mail fra 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 ovenfor ved ”manglende betaling”. 
 

Vær opmærksom på særlige bestemmelser vedr. forsikring og sygdom 
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. Se i øvrigt på hjemmesiden – Rejser på 
Virum Gymnasium. 
 
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.  
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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. 

 
Skolens almindelige Studie- og ordensregler gælder også for studieture, udvekslingsrejser og  
ekskursioner. Det betyder, at nedenstående er gældende på selve turen:  

Rejselærerne leder turene som skolens repræsentanter, dvs. de har skolens opbakning til at styre, 
instruere og skønne undervejs. 

 Både dagens program og rejsetiden er en del af undervisningen 
 Hver enkelt elev deltager i turen og skal møde til aftalt tid – både til det obligatoriske 

program og til eventuelle andre aftaler 
 Eleverne må aldrig færdes alene 
 Man skal respektere lokale regler og kutymer og følge de anvisninger, der er på stedet 
 På hoteller skal lokale regler overholdes, og der skal være ro på gange og værelser 
 Læreren definerer hjemkomsttidspunkt til hotellet om aftenen 
 Det er afgørende, at eleverne påtager sig et ansvar for hinanden og for skolens 

omdømme udadtil 
 Fra afrejse og indtil hjemkomst må man ikke være i besiddelse af, indtage, være 

påvirket af eller udveksle alkohol eller andre rusmidler – dog kan lærerne ved den 
afsluttende middag give lov til at indtage en begrænset mængde alkohol 

 I tilfælde af skader på materiel på turen erstattes dette af eleverne 
 Det forventes, at elever og forældre orienterer skolen om særlige forhold inden rejsen 

påbegyndes. F. eks om medicinering eller lignende. 
 

 Hvis ikke aftaler overholdes, kan læreren i særligt graverende tilfælde af tillidsbrud, 
overtrædelse af Studie- og ordensreglerne eller overtrædelse af gældende lovgivning, efter 
øjeblikkelig kontakt til og i overensstemmelse med ledelsen, hjemsende en elev i utide for 
egen regning – se særskilt dokument ’Særlige forhold ved hjemsendelse’. 
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Særligt om de forsikringsretlige rammer ifm. studierejser: 
 Forældre og elever bedes tidligt tjekke og sørge for, at eleven har GYLDIGT pas, eventuelt 

visum, gyldigt blåt EU-sygesikringskort samt privat syge-/hjemtransportforsikring (ved 
sygdom/ulykke).  

 Virum Gymnasium er omfattet af den statslige selvforsikringsordning og må derfor ikke 
tegne forsikringer for eleverne. Eleven er således ikke forsikret via skolen, hverken for så 
vidt angår rejseforsikring, afbestillingsforsikring, ulykkesforsikring eller syge-/hjemtrans-
portforsikring. Det er et krav, at eleven selv tegner en syge-/hjemtransportforsikring.  

 Eleverne er dækket af rejsesygesikringen (den offentlige sygesikring, blåt sygesikringskort), 
når det gælder lægebehandling i EU-lande, men den dækker ikke hjemtransport i 
forbindelse med sygdom og ulykke.  

 Vær opmærksomme på. om COVID-19-relateret sygdom eller aflysning af rejsen dækkes af 
forsikringsselskabet. Mange forsikringsselskaber dækker dette eller de har særlige 
tilkøbsmuligheder. 

Forældre og elever bedes allerede nu oplyse rejselærerne om et navn og telefonnummer på en 
kontaktperson. Informationen sendes til den angivne rejselærer.  

Forældre og elever bedes ligeledes allerede nu informere rejselærerne om eventuel sygdom/brug 
af medicin/eller personlige omstændigheder, som rejselærerne bør kende i forbindelse med 
rejsen. Relevant information sendes til den angivne rejselærer og behandles fortroligt.  

------------ 

Som elev/forældre bekræfter jeg med min underskrift, at jeg/mit barn som deltager på 
studierejsen er forpligtet til at overholde gymnasiets vedhæftede Studie- og ordensregler og er 
indforstået med de mulige konsekvenser af en overtrædelse af reglerne.  

Jeg er bekendt med, at overtrædelse af VGs Studie- og ordensregler kan medføre sanktioner og 
uledsaget hjemsendelse for egen regning.  

Jeg er bekendt med, at skadevoldende adfærd eller ansvarspådragende adfærd skal meddeles til 
læreren, og eventuelle skader på inventar skal erstattes af skadevolderen. Skolen kan ikke gøres 
erstatningsansvarlig.  

Jeg er gjort opmærksom på, at der fra skolens side ikke er tegnet forsikring, som dækker eleverne, 
hverken rejseforsikring, ulykkestilfælde eller tingsforsikring i forbindelse med elevernes eventuelle 
ansvarspådragende adfærd.  

Jeg er indforstået med, at det er hjemmets eget ansvar at sørge for at tegne en syge-/hjemtrans-
port-forsikring og ulykkesforsikring. Det er et krav fra skolens side, at eleven er dækket af en sådan 
syge-/hjemtransportforsikring.  

Det påhviler eleverne/deres forældre selv at vurdere, at forsikringsforholdene er i orden. 
Herunder dækning i forbindelse med COVID-19. 
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Jeg er indforstået med, at jeg har taget de nødvendige vacciner forud for turen, og at det er 
hjemmets eget ansvar, at dette sker.  

Jeg er indforstået med, at det er hjemmets eget ansvar at sikre, at eleven medbringer det blå 
sygesikringsbevis.  

Jeg er selv forpligtet til at orientere rejselærerne om helbredsmæssige eller personlige 
omstændigheder, som kan have indflydelse på deltagelsen, herunder at medbringe et eventuelt 
medicinpas.  

Jeg er bekendt med, at jeg i tilfælde af aflysning af eller eget afbud til turen hæfter for udestående 
beløb eller tab, som måtte opstå som følge heraf.  

Undertegnede er indforstået med ovennævnte, som er yderligere beskrevet på VGs hjemmeside 
under Studiet  Studieture.  

------------------------------------------------------------------------------------------  

Jeg bekræfter hermed, at (elevens fulde navn/klasse)                                 deltager i studierejsen til 
xxx på ovennævnte vilkår, som jeg er indforstået med.  

Dato og underskrift (forældreunderskrift hvis eleven er under 18 år) 

 

 

 


