
Kodeks for studieture og ekskursioner på MG 
Forventninger og adfærdskodeks 

 
Studieture og ekskursioner er faglige aktiviteter, som foregår uden for skolens område. De giver mulighed 
for at lære på en anden måde og er således et værdifuldt bidrag til den daglige undervisning. Desuden er 
turene med til at styrke klassens sociale sammenhold, og de er derved med til at øge elevernes faglige 
udbytte. 
 
Der gælder de samme forventninger til og regler for deltagelsen i studieture og ekskursioner som i den 
daglige undervisning. Det betyder, at eleverne forventes at være friske og udhvilet hver dag, og at de 
deltager aktivt i de planlagte arrangementer. Som det er tilfældet i den daglige undervisning, planlægges 
turene i et samarbejde mellem lærerne og eleverne. Det er således et fælles ansvar at få et godt udbytte af 
turen.  
 
På studieture og ekskursioner, som indebærer overnatning, indgår også et vist element af social aktivitet, 
som ikke direkte er undervisning. Det betyder dog ikke, at der i det tidsrum ikke gælder regler for hvad der 
er acceptabelt. Det er ligeledes vigtigt, at eleverne er opmærksomme på, at de skal overholde de regler for 
adfærd, som gælder der hvor de opholder sig. Rejser man til et land med andre regler for unges adgang til 
fx alkohol, skal disse naturligvis følges. Det gælder ikke mindst, hvis der i studieturen indgår udveksling, 
hvor eleverne bor privat hos andre elever.  
 
Som hovedregel må der ikke nydes alkohol på hytteture, ekskursioner og studieture. Det gælder især for 
transporten til og fra rejsemålet, og det gælder ikke mindst, mens der er et planlagt program. I den fritid, 
som eleverne har på en studietur, kan de i moderat omfang nyde alkohol, hvis det er i overensstemmelse 
med de lokale regler og de aftaler, den enkelte elev under 18 år har med sine forældre. Det skal imidlertid 
understreges, at lærerne på en studietur kan fastsætte konkrete rammer for fritiden, fx regler om hvornår 
eleverne senest skal være hjemme på hotellet af hensyn til næste dags program. En fast regel er, at man 
ikke går alene i en fremmed by.  
 
Lærerne er på alle studieture og ekskursioner turledere og hjælper også med at løse opståede problemer 
for eleverne. Lærerne kan imidlertid ikke påtage sig det fulde ansvar for eleverne uden for det planlagte 
program.  
Samtidig har lærerne autoritet til på skolens vegne at afgøre hvornår en elev overtræder de regler og 
aftaler, der gælder for turen. Før hver studietur bliver der lavet konkrete regler og aftaler med 
udgangspunkt i programmet for turen. I tilfælde af grov overtrædelse af reglerne kan en lærer beslutte, at 
eleven bortvises fra turen og sendes hjem for egen regning.  
 
Det forventes, at eleverne optræder ansvarligt og voksent, især på ture til udlandet, og at alle udviser 
hensyn til og føler et ansvar for hinanden. Målet er, at turen skal være en god oplevelse, som styrker 
klassens sammenhold og den enkelte elevs uddannelse. 

 


