
Ekskursionsregler 2015/2016 

Ekskursioner og studieture er et vigtigt indsatsområde for skolen og spiller en central rolle i forhold til at 

leve op til de faglige mål for fagene og til målene for skolens uddannelser som helhed. Vi afsætter mange 

ressourcer til ekskursioner og studieture og ekskursionsreglerne skal bruges til at understøtte turene og 

deres formål på bedst mulig måde. 

Type Eleven betaler Skolen betaler Tidspunkt Modulregnskab 

Studierejser 
 < 5 skoledage 

Overnatning, kost, 
transport o.l. max 3300,- 
(der kan søges om 
økonomisk tilskud fra 
VAG-fonden) 

Undervisning max. 175,-
/elev.  
2 lærere pr. klasse 

2hf: uge 41 
3eux: uge 41 
4eux: uge 14 
2g: uge 10 
2k: uge 10 
 

6 moduler (blandt 
klassens moduler) 

Sprogskolerejser Hele rejsens pris (max 
4500,-) 

1 lærer pr. hold men 
minimum 2 lærere pr. 
destination 

1g: uge 19 8 moduler pr. sproghold 

Andre lange 
ekskursioner med 
overnatning 
< 4 skoledage             

Overnatning, kost, 
transport o.l. 

Undervisning max 60,-
/dag/elev. 
Max 175,-/elev 

Når som helst efter 
aftale om timebytte med 
berørte fag/kolleger. 
Ved forstyrrelse af 
anden undervisning kun i 
uge 36, 41, 47, 3. 

Ekskursionsfagets 
moduler (typisk 3 
moduler pr. dag) 

Korte ekskursioner 
< skoledag 
(evt. udenfor skoletiden 

Op til de første 80,- pr. 
elev af den samlede 
udgift. 

Undervisning max 60,-/ 
elev. 
Lærerdeltagelse 
 

Når som helst efter 
aftale om timebytte med 
berørte fag/kolleger. 
Ved forstyrrelse af 
anden undervisning kun i 
uge 36, 41, 47, 3. 

Ekskursionsfagets 
moduler (typisk 3 
moduler pr. dag) 

 

Undervisning: er typisk entréer, guidning, foredrag og lignende. 

Ansøgningsfrister:  Ansøgningsfristen for studierejser og sprogskolerejser er 3 mdr. før 

 Ansøgningsfristen for kortere ekskursioner er 4 uger før 

 Korte ekskursioner uden for skoletid kan laves med kortere varsel, dog afhængig af 
økonomien 

Husk at der skal ansøges på ansøgningsskemaer om alle ekskursioner – også studieture og 
studieretningsrejser. 

Ansøgningsskemaer: Findes på Fronter (meddelelser/opslagstavlen/ekskursioner og studieture). Ansøgningsskemaet 
udfyldes og sendes elektronisk til LU. Ansøgningsskemaet skal udfyldes efter bedste evne - foreløbigt 
budget skal altid udfyldes. 

Program og adresser: Foreløbigt program skal godkendes af LU senest 4 uger før studieture. Det endelige program skal ligge 
klar senest 2 uger før studieturen. Programmet lægges på Fronter 
(meddelelser/opslagstavlen/ekskursioner og studieture). 

Regnskab: Afleveres på kontoret senest 2 uger efter ekskursionen/studieturen er afsluttet. Husk dokumentation 
for afholdte udgifter i form af billetter mv. 

Time-dagpenge mm: Ønskes et acontobeløb skal det bestilles på kontoret senest 6 uger før afrejsen. Afregning af time-
dagpenge skal ske senest 2 uger efter hjemkomst. 

Forsikringskort: Skal afhentes på kontoret og medbringes ved udlandsrejser 

ID-kort Skal bestilles på kontoret senest 2 uger før rejsen 

DSB-skolerejser: Bestilles på DSB’s hjemmeside (skolerejser) senest 10 uger før afrejsen. 

Husk: 

 Alle fakturaer fra rejseselskaber og lignende skal sendes elektronisk via skolens EAN-nummer: 5798000558403 

 Hvis billetpenge (til undervisning)/elevindbetalinger skal overføres, så kontakt MA senest 2 uger før afrejse. 

 


