Information om indenlandske studieture på GF1
Studieture på Social - og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens (FVH) indgår i undervisningen og
sigter mod målene for uddannelsen. Alle aktiviteter har derfor et formål og en række mål, som der
arbejdes med på turen.
Når du deltager i en studietur, bliver du betragtet som ambassadør for Social- og Sundhedsskolen FVH.
Skolen forventer, at du repræsenterer skolen på en engageret, positiv og anerkendende måde i
overensstemmelse med skolens værdier og etiske regler.
Forventninger til elever på studietur
Når du deltager på en studietur, vil du være skolens billede ud ad til, og derfor skal du følge skolens
ordensregler og retningslinjer om rygning, alkohol og misbrug, som du kan finde på skolens hjemmeside.
Skolen forventer, at du er motiveret til at lære nyt gennem oplevelser på studieturen, og at du indgår
aktivt i det sociale fællesskab.
Deltagelse og økonomi:
Studieture på GF1 kan både være obligatoriske og frivillige. Ved egenbetaling på max. 80 kr. pr. dag er
turen obligatorisk. Ved egenbetaling på mere end 80 kr. pr. dag er turen frivillig.
Skolen kan yde et tilskud til studieture. Ved frivillige studieture vil der være egenbetaling på max 1000 kr.
Du kan deltage på studieture, hvis du vurderes egnet af dine undervisere ud fra følgende kriterier:
• Aktiv deltagelse i undervisningen
• Motivation
• Selvstændighed og ansvarlighed
• Vurdering af evne til at overholde studieturens rammer.
Hvis du ikke deltager på turen, har du fx undervisning sammen med en anden klasse eller arbejder med et
selvstændigt projekt i perioden. Det er klassens undervisere, som planlægger undervisningen.

Forberedelse til turen
For at din studietur bliver en lærerig og positiv oplevelse for dig, er det vigtigt, at du orienterer din
underviser, hvis du har særlige behov så som medicin, allergi og kost så tidligt som muligt.
Forud for en studietur vil der blive arbejdet med studieturens indhold i undervisningen og hvis der
afholdes orienteringsmøder før turen, skal du deltage i disse.

Adfærd på selve turen
På selve turen skal du deltage i de planlagte aktiviteter og bidrage til, at alle får en positiv og lærerig
oplevelse. Vær åben, nysgerrig og forsøg at lære mest muligt undervejs.
Henstillinger fra undervisere
Skolen forventer, at du følger og respekterer skolens regler. Du forventes at have en høj grad af
selvstændighed og vilje og evne til at acceptere de regler og retningslinjer, som underviseren udstikker på
turen. Det er i sidste ende underviserne der har ansvaret, og derfor er det også dem der har retten til at
fortælle dig hvad du må og ikke må.
Regler og sanktioner
Følger du ikke de forventninger skolen har til dig i forbindelse med en studietur, har skolen mulighed for
at udelukke dig fra at deltage i turen. Hvis du mod forventning bryder skolens regelsæt vil det være op til
de deltagende undervisere at vælge hvilken sanktion, de vil gøre brug af. Dette kan eksempelvis være
mundtlig advarsel, udelukkelse fra resten af turen og, hvis nødvendigt, hjemsendelse for egen regning.
Tilmelding
Alle tilmeldinger til studieture er bindende og eventuelt indbetalt depositum refunderes ikke.
Hvis du er under 18 år er det nødvendigt med tilsagn fra forældre, for at du kan deltage på studieturen.
Når du underskriver den bindende tilmelding, skriver du samtidig under på, at du vil overholde rammerne
for studieturen.

Dato:
____________________________________
Underskrift

giver hermed tilsagn om bindende tilmelding til studietur på GF1 og at imødekomme de forventninger og
rammer til studieture på GF1, som fremgår af skolens hjemmeside.

Dato:
_____________________________________
Underskrift

Tilsagn fra forældre, hvis du er under 18 år.

