REJSEFOLDER 2020-2023

I 1.g tager eleverne på sprogrejse med deres 2. fremmedsprog; tysk, fransk eller
spansk. Sprogrejserne ligger i foråret i 1.g.

1.g

Elever, der har valgt kinesisk som 2. fremmedsprog, er ikke på sprogrejse i 1.g,
men hvert andet år arrangerer SG en tur til Kina for kinesiskelever. Denne rejse
ligger i en undervisningsfri uge og er ikke en del af undervisningen, som de
øvrige sprogrejser ellers er.
Du kan læse mere om sprogrejsen på s. 3.
Alle elever på Silkeborg Gymnasium tilbydes at deltage i en studierejse med
deres klasse. De fleste rejser afholdes i efteråret i 2.g., men nogle få klasser, fx
de internationale studieretninger, rejser på andre tidspunkter.

2.g

En klasse rejser typisk med to lærere, således at undervisningen på rejsen bliver
et samarbejde mellem de to fag.
Du kan læse mere om studierejsen på s. 4.

3.g

Der er også tradition for en mindre rejse eller ekskursion i 3.g (ofte til
København). Omfanget af denne afhænger af, hvor stort det resterende
rejsebudget for klassen er efter afvikling af sprogrejsen og studierejsen.

Sprogrejser, studierejser og ekskursioner er undervisningstid for eleverne,
og vi forventer derfor, at alle elever deltager.
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SPROGREJSEN
Efter efterårsferien i 1.g begynder eleverne i deres studieretningsklasser, og de bliver placeret på
deres blivende sproghold. Her vil de få nærmere information om sprogrejsen, der bliver deres første
rejse som elever på Silkeborg Gymnasium.
Sprogrejsen ligger i foråret 2021. Spanskeleverne rejser til Spanien, franskeleverne til Frankrig, og
elever med tysk rejser til et tysktalende område. For elever med kinesisk som 2. fremmedsprog
gælder der særlige regler (se nedenfor).
Et af de helt store mål med sprogrejsen er, at eleverne møder og bliver udfordret på deres 2.
fremmedsprog i et land, hvor det bliver talt. Derudover ønsker vi, at eleverne i mødet med andre
kulturer og tænkemåder bliver bevidste om deres eget kulturelle ståsted. Endvidere er det et formål
med sprogrejsen, at den skal bidrage til at udvide og udvikle elevernes dannelse og
studiekompetencer.
Sprogrejsen i 1.g er en faglig rejse med et fagligt fokus, og den udgør en væsentlig del af den normale
undervisning, idet eleverne fx inden afrejse arbejder med programmet for turen i undervisningen.
Samtidig er det vores erfaring, at sprogrejserne bidrager væsentligt til det sociale fællesskab
eleverne imellem – et fællesskab, der efterfølgende giver en god og tryg platform for læring.

Særligt for elever med kinesisk
Har man valgt kinesisk som 2. fremmedsprog,
er man ikke på sprogrejse i 1.g. I stedet
arrangerer SG en tur til Kina hvert andet år.
Denne rejse er ikke en del af undervisningen,
som de øvrige sprogrejser ellers er.
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STUDIEREJSEN
For mange elever er studierejsen et af gymnasietidens højdepunkter, og det er der mange gode
grunde til. På studierejsen ønsker vi, at eleverne skal opleve og forholde sig nysgerrigt og åbent til
andre kulturer og tænkemåder, hvilket er en vigtig del af det at kunne forholde sig til sit eget
kulturelle ståsted. Derudover ønsker vi, at rejsen skal bidrage til at udvide og udvikle elevernes
faglighed, dannelse og studiekompetence.
Det vil med andre ord sige, at vores elever skal opleve verden omkring os, og at de med deres faglige
baggrund for at analysere og fortolke det, de oplever, får en større forståelse af hvad der foregår i
den verden, der omgiver dem – både politisk, økonomisk og socialt. Derudover er målet, at eleverne
bliver i stand til at kommunikere og begå sig på tværs af kulturer - altså at de bliver interkulturelt
kompetente.
På studierejsen vil eleverne arbejde med konkrete, aktuelle problemstillinger, der knytter sig til det
land, de besøger. Dette arbejde vil finde sted både før, under og efter selve rejsen, og eleverne vil
være med til at udforme det faglige program. Turen arrangeres af to rejselærere. Det er disse to
lærere, der bestemmer rejsemålet og organiserer det praktiske omkring rejsen.
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ØKONOMI
For elever med tysk som andet fremmedsprog er de samlede udgifter til ekskursioner og rejser i
løbet af de tre gymnasieår i alt højst 7.500 kr. pr. elev. For elever med spansk og fransk er beløbet
8.500 kr. Denne egenbetaling dækker rejse og ophold, men ikke udgifter til forplejning, entréer,
lokaltransport og lommepenge.
For at kunne minimere rejseudgifterne er vi naturligvis ude i god tid mht. planlægningen af rejserne.
Det indebærer også, at betalingsfristen til rejsebureauerne ligger lang tid inden rejsetidspunktet. I
skal derfor påregne følgende udgifter til sprog- og studierejsen allerede i 1.g:

1. oktober 20202
15. januar 2021 3
foråret 2021

Tysk
Spansk og fransk
Kinesisk1
2500
3500
0
2000
2000
2000
Det resterende beløb til studierejsen indbetales. Rejselærerne
melder raterne og betalingstidspunkter ud

Holdets rejselærere informerer løbende eleverne om disse indbetalinger. Alle Indbetalinger
foretages i Safeticket.
I disse indbetalinger er der indregnet depositum til både sprogrejsen og studierejsen. Tilmelding til
disse rejser er bindende, og hvis man er nødt til at melde fra – fx pga. sygdom – refunderes det
indbetalte depositum ikke. I tilfælde af sygdom vil det ifølge rejsebureauernes regler være elevens
egen afbestillingsforsikring, der skal dække det indbetalte depositum.

For elever med musik på A-niveau afholdes studierejsen sædvanligvis i sensommeren 3.g.
Derfor er det kun indbetalingsfristen i oktober 2020, der gælder for disse elever, da denne
indbetaling dækker sprogrejsen. Klassens rejselærere informerer nærmere om de øvrige
betalingstidspunkter.

1

Se mere information om kinesisk på s. 3.
Denne indbetaling betragtes som en bindende tilmelding til sprogrejsen.
3
Denne indbetaling betragtes som en bindende tilmelding til studierejsen.
2
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SÆRLIGT OM DE INTERNATIONALE STUDIERETNINGER
Vælger man en af de internationale studieretninger, er der andre økonomiske rammer pga. øget
rejseaktivitet. Elever på internationale studieretninger indbetaler 2500 el. 3500 kr. d. 1/10,
afhængigt af elevens 2. fremmedsprog. Herefter følger særskilt betalingsoversigt fra rejselærerne.
Tidligere destinationer
Int. sproglig
Int. samfundsvidenskabelig

Berlin, Paris, Cambridge, San Francisco,
Guatemala.
New York, Washington, Bruxelles, Berlin,
London, København.

Egenbetaling
17-18.000 kr.
17-18.000 kr.

For elever med tysk er det samlede beløb ca. 17.000 kr. For elever med spansk eller fransk er
beløbet ca. 18.000 kr.
Denne egenbetaling dækker rejse og ophold, men ikke udgifter til forplejning, entréer,
lokaltransport og lommepenge.

Int. naturvidenskabelig

Destination

Egenbetaling

Boston (8 ugers collegeophold)

26.000 kr.

Dette beløb dækker udgifter til rejse, indkvartering og forplejning (ekskl. frokost) under selve
Boston-opholdet. Udgifter til sprogrejsen i 1.g er ikke inkluderet i dette beløb.
Som elev på en international studieretning kommer man så vidt muligt til at opleve at blive
indkvarteret privat på en studierejse, ligesom man også forventes at have en udenlandsk
gymnasieelev boende i forbindelse med et genbesøg.
Du kan læse mere om disse studieretninger i studieretningshæftet.
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STUDIE- OG ORDENSREGLER
For at skolens rejser kan blive en god oplevelse for alle, forventer vi selvfølgelig, at eleverne
efterlever Silkeborg Gymnasiums ordens- og rejseregler.
De medrejsende lærere vil gennemgå rejsereglerne med eleverne forud for rejsen, og i det tilfælde,
hvor eleverne ikke er fyldt 18 år, skal forældrene skrive under på, at eleverne er indforstået med at
overholde reglerne.
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FAQ
Er det frivilligt at deltage i rejserne?
Ja, det er frivilligt at deltage i såvel sprog- som studierejsen, men vi anbefaler at alle deltager, da
der knytter sig både vigtige faglige og sociale aspekter til turene. Hvis en elev ikke deltager i sprogeller studierejsen, løser han/hun andre fagligt relevante opgaver på skolen i rejsetiden.
Jeg har fundet en flybillet, som er billigere end dem, I har købt. Hvordan kan det være?
Det skyldes, at prisen sammensættes af de aktuelle rejsetilbud, som oftest ligger højere, end de
tilbud, man som privatperson kan få. Der er f.eks. oftest kun få billetter til meget favorable priser
pr. flyafgang.
Hvilke udgifter dækker vores egenbetaling over?
Elevernes egenbetaling dækker rejse og ophold, men ikke udgifter til forplejning, entréer,
lokaltransport og lommepenge.
Jeg har spørgsmål - hvem har svarene?
Klassens rejselærere vil løbende informere eleverne om betaling, destination, planlægning og andet
praktisk i forbindelse med rejserne. Hvis I som forældre har spørgsmål, er det letteste derfor at
spørge jeres barn. I er selvfølgelig også velkomne til at skrive til rejselærerne.
Kan en rejse gå ind over en weekend?
Ja, for at minimere rejseudgifterne og af praktiske grunde kan rejserne godt gå ind over en weekend.
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