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Regler for og omfang af studieture/ekskursioner på Falkonergårdens 
Gymnasium og HF 

 

 
1. Studieture:  

Alle klasser skal på studietur med to af deres lærere i løbet af deres gymnasietid. Det har til formål 
at præge elevernes almendannelse, samtidig med at de deltagende fag præsenterer elementer fra 
deres fag på en alternativ måde. Turen har selvfølgelig også til formål at styrke klassens sociale 
fællesskab, i forlængelse af de aktiviteter der allerede har bidraget til dette i introforløbet og 
opstarten af studieretningsforløbet og teambuilding i slutningen af 1.år. 
Studieturen placeres i starten af 2.HF/3.g. stx og 3.g TD.  
Placeringen af turen kan ses i månedskalenderen i Lectio, men den vil i udgangspunktet være 
placeret i september. 
Da Falkonergårdens Gymnasium ønsker at understøtte elevernes ønske om mere miljøvenlige 
rejser (hvilket indebærer mere miljøvenlige rejseformer end flyrejser), så vil varigheden af rejsen 
afhænge af transporttiden. Eleverne skal opholde sig på destinationen 3,5 - 4 ”skoledage”. 
Transportformen kan betyde at rejsens varighed derfor svinger mellem 5 og 6 dage.  
Eleverne høres anonymt om rejsens øvre prisgrænse når planlægningen starter. Prisen for turen 
kan ligge mellem 2000 kr. og 5000 kr. afhængig af afstemningen.  
De deltagende lærere afgør ud fra prisen, hvilke rejsemål, eleverne kan vælge imellem. 
Lærerne afgør om studieturen er et TF-forløb. 

 

 
2. Valgholdsture/sprogture 

Alle elever har mulighed for at deltage på en sprogtur i 2.g og/eller en valgholdstur/sprogtur i 3.G 
(alm STX) eller 4.G TD, såfremt deres valghold/sproghold udbyder dette.   
Turene kan være placeret i udlandet eller i DK og indebærer miljøvenlige rejseformer. 
Da valgholdene/sprogholdene vil rejse på samme tidspunkt, så kan det indebære, at elever som er 
indskrevet på flere valghold, vil skulle vælge mellem disse og vil gå glip af den faglige undervisning, 
som finder sted på det andet valghold, som han/hun ikke rejser med.  
Placeringen af disse rejser vil ligge i de to særuger, der afsættes i foråret til ekskursioner. De vil 
typisk være placeret i januar og henholdsvis marts/april (afhængig af påsken). 

Turen afholdes kun hvis der er 80% af holdets elever, som tager med. 

 

 
3. Ski-ekskursion for Idræt B-hold 

Falkonergårdens Gymnasium og HF er kendt for sin sportsprofil. 40 % af skolens elever er TD-elever 
og ydermere har skolen dispensation til at udbyde studieretninger, hvor idræt B indgår som det 3. 
fag. Derfor vægtes det højt, at det er muligt for alle idræt B-elever at komme afsted på en ski-
ekskursion i løbet af deres studietid. Det drejer sig altså om de elever, der har idræt B som valgfag 
og de elever som har idræt B i deres studieretning. Alle elever rejser samme sted hen, på samme 
tid af hensyn til niveaudelingen. Turen lægges på sidste år af B-niveauet.  
Turen placeres altid ud fra et hensyn til SRP-processen. Derfor kan placeringen veksle mellem 
januar og marts/april (mest sandsynligt marts/april). Tidspunktet fastlægges, så det er klar i 



månedskalenderen primo august samme skoleår, og idrætslærerne har afklaret, hvem der skal 
deltage primo april, så det indgår i arbejdsopgaverne. 
Rejsen foretages med miljøvenlige rejseformer. De idræt B-elever, som ikke ønsker at deltage i ski-
ekskursionen, samles til et fælles idrætsforløb på skolen i den samme periode, således at 
idrætsholdene afholder et ski-forløb og et alternativt idrætsforløb for den resterende 
idrætsgruppe. Idrætsekskursionen og det alternative idrætsforløb har en varighed af 12-15 
idrætsmoduler. 
Turen er alkohol-fri.  

 

 
4. Øvrige rejser 

 
Særlige studieretningsklasser 
 
Den Internationale klasse (Samfundsfag A og Engelsk A) – Eftersom der indgår flere rejser vil 
rejseomkostninger forventes at ligge på ca. 15.000 kr. 
Falkonergårdens Gymnasium og HF har frem til og med skoleåret 2021/22 udbudt en international 
klasse (Samf/Eng). Denne studieretning er karakteriseret ved en rejse til Bruxelles og en rejse til 
USA, hvor der er krav om udveksling/homestay. Såfremt der er etableret et samarbejde med et 
amerikansk gymnasium, og kravet om homestay er opfyldt, så afholdes denne oversøiske rejse, 
trods skolens generelle miljøvenlige rejseformer, med fly og varigheden er på 11 dage. Det 
besluttes medio december 2021 om denne internationale studieretning fortsat udbydes 
fremadrettet og hvis ja, i hvilken form.  
 
Sproglig studieretning – Engelsk A – Samf A – Tysk A/Fra A  – Eftersom der indgår flere rejser vil 
rejseomkostninger forventes at ligge på ca. 9.000 kr. 
Falkonergårdens Gymnasium udbyder hvert år en sproglig studieretning. Denne studieretning 
rejser to gange i løbet af de tre år: En tur til Newcastle i 2.G og Alsace-området i 3.G. Turen til 
England foregår med fly. 
 
 
Øvrige rejser i forbindelse med forsøg/fonde/UVM/Erasmus o.lign. 
Hvis Falkonergårdens Gymnasium indgår i diverse forsøg/Erasmus-samarbejde og andre former for 
kulturudveksling, så er det muligt at lade eleverne rejse med fly, hvis dette forventes/indgår som 
del af programmet.  

 
 
Dispensation i forhold til rejseform 
Der kan gives dispensation til rejse med fly for sproghold, hvor sprogkundskaberne ikke kan opnås 
ved tættere beliggende rejsedestinationer, som ellers kan nås med tog/bus/færge.  
Såfremt faglærere har tilbud om en helt ekstraordinær, unik, særegen oplevelse til et givent 
rejsemål (besøg til særlige arrangementer som indebærer personlige invitationer o.lign), jubilæums 
begivenheder, kulturel udveksling med homestay, sprogskoleophold m.m.), så kan rektor 
dispensere fra rejseformen og tillade at der rejses med fly. 

 


