
Frederiksborg Gymnasium og HF 
Rejseregler 

 
Da ekskursioner, studierejser og udvekslingsrejser er undervisning, der blot er forlagt 
til et andet sted, gælder der de samme regler som hjemme på Frederiksborg 
Gymnasium og HF. Hertil kommer en del regler, der knytter sig til, at undervisningen 
ikke foregår på skolen. Disse regler er følgende: 
 

• Alle elever optræder ansvarligt, hensynsfuldt og under rejser i udlandet udviser 
høflighed og respekt for de adfærdsnormer, der gælder, når man er gæst i et 
fremmed land. Det gælder naturligvis også uden for det officielle program, 
hvor lærerne ikke er til stede. 

• Elever skal færdes i grupper af mindst 3. 
• Under rejsen og under de planlagte arrangementer må der ikke nydes nogen 

former for alkohol.  Spiritus og euforiserende stoffer må i det hele taget ikke 
indtages. 

• Eleverne skal møde friske og udhvilede og deltage aktivt i de planlagte 
arrangementer og i øvrigt følge lærernes/værtsfamiliens anvisninger. 

• Hotellets regler om ro og alkohol eller værtsfamiliens regler skal respekteres 
og overholdes. 

• Eleverne skal være på hotellet senest kl. 24.00 de dage, hvor der er planlagte 
arrangementer den følgende dag. Hvor der ikke er planlagte arrangementer den 
efterfølgende dag fastlægger læreren seneste hjemkomsttidspunkt.  

• Skal der tages særligt hensyn til en elev (fx i forbindelse med sygdom), skal 
dette oplyses til lærerne i god tid inden rejsen/udvekslingen. 

• Elever er erstatningsansvarlige under turen. 
• Elevernes gule sygesikringskort dækker ikke hjemtransport. Hvis eleverne 

ønsker yderligere dækning skal man undersøge eventuelle familieforsikringers 
dækning eller muligvis tegne en supplerende sygeforsikring. 

Ved brud på skolens studie- og ordensregler samt de her nævnte supplerende 
rejseregler kan eleven udelukkes eleven fra dele af arrangementerne eller i grove 
tilfælde hjemsendes for egen regning. Beslutning om hjemsendelse for egen regning 
kan kun ske efter forudgående aftale med rektor (vicerektor). Skolen orienterer 
forældrene om hjemsendelsen. 
 
Dato 
Læst og godkendt af 
 
_________________    ____________________ 
Elevens underskrift    Forældre, hvis eleven er 
     Under 18 år 


