Samtykke vedrørende valg af en international studieretning
Elever på Silkeborg Gymnasium har ved studieretningsvalget i 1.g mulighed for at vælge mellem tre
internationale studieretninger. Da der er øget rejseaktivitet forbundet med de internationale
studieretninger i forhold til skolens øvrige studieretninger, skal eleven aflevere en
samtykkeerklæring ved valg af en international studieretning for at sikre, at forældrene er bekendt
med de øgede udgifter, der er forbundet med disse studieretninger.
Vi gør i øvrigt opmærksom på, at eleverne selv er ansvarlige for at sikre sig gyldigt pas, de
påkrævede vacciner til indrejselandene, samt evt. visum + rejse- og afbestillingsforsikring.
De tre internationale studieretninger er:

•

Den internationale naturvidenskabelige studieretning: Matematik A – Fysik B – Kemi B.
Eleverne deltager i et 8-ugers studieophold i Boston, USA. Rejsen til og fra Boston, indkvartering
og forplejning (morgen- og aftensmad) koster ca. 26.000 kr. Herudover kommer udgifter til en
sprogrejse i 1.g.

•

Den internationale sproglige studieretning: Engelsk A – Spansk A – Tysk B/Begynder-Fransk B.
Da eleverne deltager i op til tre rejser i løbet af studieretningsforløbet, skal man påregne en
udgift til rejseaktiviteter på ca. 18.000 kr. i alt i de tre år (dette dækker rejser og ophold i 1.g.,
2.g. og 3.g., men ikke udgifter til forplejning og lommepenge).

•

Den internationale samfundsfaglige studieretning: Samfundsfag A – Engelsk A.
Da eleverne deltager i op til tre rejser i løbet af studieretningsforløbet, skal man påregne en
udgift til rejseaktiviteter på ca. 18.000 kr. i alt i de tre år (dette dækker rejser og ophold i 1.g.,
2.g og 3.g. men ikke udgifter til forplejning og lommepenge).

Jeg giver hermed tilladelse til at

_________________________________________________
Elevens fulde navn

_________________
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må optages i en af de internationale studieretninger efter studieretningsvalget, såfremt eleven
tilbydes en plads på studieretningen.
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