Regler i forbindelse med aktiviteter ud af huset
•

En del af AGs ordensregler

Aktiviteter ud af huset som fx studieture, udvekslinger, ekskursioner og andre rejser/
aktiviteter er undervisning, der foregår uden for skolens lokaler. Det forventes, at
eleverne deltager aktivt i alle faser af en aktivitet ud af huset. Der er altid tale om faglige
aktiviteter. Undervisningstiden fastsættes af de deltagende lærere. Rejsen til
ekskursionsmålet betragtes som undervisningstid. På studieture, udvekslinger o.l. er det
ikke tilladt at indtage alkohol, heller ikke efter dagens program er afsluttet. Hvad angår
rusmidler ifm. alle aktiviteter ud af huset gælder ligesom for alle andre skoleaktiviteter,
at eleverne ikke må medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af rusmidler. Der
kan ikke aftales nogen fravigelser herfra. Se i øvrigt skolens alkohol- og rusmiddelpolitik.
Under rejsen og på ekskursionsstedet gælder skolens almindelige ordensregler.
Herudover skal lokale normer og regler for god opførsel overholdes efter lærernes eller
evt. andre arrangørers anvisninger. Al aktivitet skal holdes inden for rammerne af
rejsedestinationens regler og lovgivning. Det forventes, at eleverne tager hensyn til
hinanden og hjælper kammerater, der er kommet i problemer. Ingen elev må efterlades
alene uden for hotellet. I udlandet må ingen elev færdes alene, medmindre andet er
aftalt med læreren. Skader på inventar m.m. skal meddeles til lærerne og erstattes af
skadevolderen. 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. Badning i
det fri eller i svømmehal/pool er kun tilladt med lærernes accept samt tilstedeværelse.
Overtrædelse af disse regler kan medføre sanktioner som beskrevet nedenfor og i
yderste konsekvens uledsaget hjemsendelse for egen regning. 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:
• Mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning
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•

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 aftales med skolens ledelse,
der orienterer forældrene. Eleven kan sendes uledsaget af sted til lufthavn, banegård
etc. – uanset alder. Lærerne/skolen sørger for rejseplan og billetter og eleven vil blive
fulgt til første transportmiddel. Hjemkomsttidspunktet meddeles forældrene via
skolen. 2) Efter rejsen/ekskursionen: Sagen overdrages til rektor, der har den endelige
afgørelse med hensyn til eventuelle yderligere sanktioner. Alle sanktioner nævnt ovenfor
vil kunne sættes i værk efter hjemkomsten såvel som fx bortvisning og i ganske særlige
tilfælde politianmeldelse. Se i øvrigt skolens generelle ordensregler. 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.
Ovenstående ordensregler har grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler
m.v. i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1077 af 13092017.
Marts 2018
Behandlet på bestyrelsesmøde, i PR og af elevrådet.
December 2021
Behandlet på bestyrelsesmøde, i PR og af elevrådet og er gældende fra 6. december
2021
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