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Ordensregler under ekskursioner/studieture/udvekslingsture 
 
 
 

1. Ekskursioner/studieture/udvekslingsture er undervisning, der foregår 
uden for skolens lokaler. 

2. Det forventes, at eleverne deltager aktivt i alle faser af en 
ekskursion/studietur/ udvekslingstur. 

3. Undervisningstiden fastsættes af de deltagende lærere. Rejsen til 
ekskursionsmålet betragtes som undervisningstid. En studietur er en 
faglig tur - men lærerne kan tillade, at der indtages alkohol i 
begrænset omfang, dog ikke stærk alkohol/ spiritus. Brug af 
rusmidler i øvrigt er overhovedet ikke tilladt. 

4. Under rejsen og på ekskursionsstedet skal lokale regler for god 
opførsel overholdes. Lærernes og rejsearrangørernes anvisninger 
herom skal følges 

5. Det forventes, at eleverne tager hensyn til hinanden og hjælper 
kammerater, der er kommet i problemer. Ingen elev må efterlades 
alene uden for hotellet. Enhver form for mobning eller chikane anses 
for brud på ordensreglerne. 

6. Skader på inventar m.m. skal meddeles til lærerne og erstattes af 
skadevolderen. 

7. Der skal være ro på værelserne om natten af hensyn til andre 
beboere. Værternes og lærernes anvisninger bl.a. om 
hjemkomsttidspunkt om aftenen skal overholdes. Medbragte 
musikanlæg må ikke benyttes, hvis det generer andre. 

8. Badning i det fri eller i svømmehal/pool er kun tilladt med lærernes 
accept. 

9. Våben, herunder knive af enhver art må ikke medtages 
10. I udlandet må ingen elev færdes alene, medmindre andet er aftalt 

med læreren. 
11. Overtrædelse af disse regler kan medføre sanktion og i yderste 

konsekvens uledsaget hjemsendelse for egen regning. 
12. I øvrigt skal lovgivning på stedet overholdes. 
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Sanktioner: 
 
1) under selve rejsen/ ekskursionen 
Ved brud på ordensreglerne skønner lærerne i hvert enkelt tilfælde hvilke 
sanktioner, der skal anvendes. Disse anvendes for at 
ekskursionen/studieturen /udvekslingsturen kan fortsætte med så få 
problemer som muligt. 
 
Der kan være tale om: 
 

• Advarsler 
• Udelukkelse fra undervisning 
• Udelukkelse fra sociale aktiviteter 
• Hjemsendelse fra udlandet for egen regning 
• Erstatningsansvar 
•  
 

Ved alvorlige forseelser kontakter lærerne skolen.   
 
 
Ved grovere overtrædelser kan hjemsendelse ske uden forudgående varsel. 
 
Hjemsendelsen meddeles straks til skolens ledelse, der orienterer 
forældrene.  
Eleven kan sendes uledsaget af sted til lufthavn, banegård etc. – uanset 
alder. 
Lærerne/skolen sørger for rejseplan og billetter. 
Hjemkomsttidspunktet meddeles forældrene via skolen. 
 
2) efter rejsen/ekskursionen 
Sagen overdrages til rektor, der har den endelige afgørelse med hensyn til 
eventuelle yderligere sanktioner, i form af f.eks. bortvisning og i ganske 
særlige tilfælde politianmeldelse. 
 
Udsættes skolens elever for alvorlige forbrydelser i udlandet skal disse 
politianmeldes i det pågældende land. Skolen skal omgående orienteres. 
Skolen kontakter hjemmet så hurtigt som muligt. 
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Ovenstående ordensregler har grundlag i Bekendtgørelse om studie- og 
ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 4/12/2006 og 
vejledning til samme VEJ nr. 92 af 4/12/2006. Læs på  
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217 
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25215 
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