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Holstebro, den 1. september 2022 

 

Infobrev om udvekslingsophold i Tyskland 

Skoleåret 2022-2023 

 

Holstebro Gymnasium og HF har mulighed for at sende op til 6 udvalgte og særligt 

kvalificerede elever på et udvekslingsophold i Kiel i uge 43-44-45: Udvekslingsprogrammet 

er en del af en samarbejdsaftale med Käthe-Kollwitz-Schule - Gymnasium der Stadt Kiel og 

gennemføres med puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

 

Käthe-Kollwitz-Schule er ansvarlig for de faglige og sociale rammer for udvekslingsopholdet. Der 

vil være en ansvarshavende kontaktlærer på Käthe-Kollwitz-Schule, du kan kontakte i løbet af 

udvekslingsopholdet. 

 

Målet er, at du som elev skal blive endnu dygtigere til tysk, blive klogere på det tyske og det 

danske undervisningssystem, på tysk kultur og det tyske samfund.  

 

Hvad kræver det?  

✓ Du skal være fagligt stærk i tysk.  

✓ Du skal være åben og nysgerrig og god til at tage initiativ.  

✓ Du skal være selvstændig og robust og have mod på at blive udfordret. 

✓ Du skal være åben for læring og personlig udvikling. 

✓ Du og din familie skal være værtsfamilie for en tysk gymnasieelev ifm. et genbesøg fra 

Käthe-Kollwitz-Schule i foråret 2023 (forventet uge 17-18 fra mandag den 24/4 til onsdag den 

3/5). Den tyske gymnasieelev følger din undervisning på gymnasiet. Som værtsfamilie sørger 

man for kost og logi og evt. aktiviteter i weekenden.  
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Hvad, hvornår og hvordan mv.? 

✓ Udvekslingsopholdet i Kiel varer tre uger: Uge 43-44-45 og med forventet afrejse mandag den 

24/10 og hjemrejse fredag den 11/11. 

✓ Du indkvarteres hos en tysk gymnasieelev (11. klasse) i eller omkring Kiel, og du følger din 

værtselevs undervisning eller anden undervisning på lige fod med de tyske gymnasieelever. 

Der vil være tidspunkter, hvor du evt. skal beskæftige dig selv, f.eks. om aftenen og i 

mellemmoduler. 

✓ Din skolegang i Kiel erstatter din skolegang på gymnasiet: Lav en aftale med dine 

klassekammerater om noter fra undervisningen. Hold dig løbende ajour i Lectio. Evt. kan 

enkelte opgaver være vigtige for dig at lave (efter aftale med dine lærere). 

✓ Skolen dækker dine rejseudgifter til/fra Kiel inkl. evt. lokal transport til/fra Käthe-Kollwitz-

Schule og sørger for samlet rejsebestilling (grupperejse m/tog samt rejseforsikring) til/fra Kiel. 

✓ Skolen dækker udgifter til kulturelle aktiviteter/ekskursioner, som Käthe-Kollwitz-Schule 

arrangerer som en del af udvekslingsopholdet (maks. 1.500 kr. og efter aftale med Malene 

Hougaard).  

✓ Du skal efter hjemkomst udarbejde et produkt om udvekslingsopholdet (en film, et foredrag e. 

lign.). 

 

Vil du ansøge om at deltage i udvekslingsopholdet? 

Skriv en motiveret ansøgning via ansøgningsskemaet. Ansøgningen er bindende, og 

ansøgningsfristen er onsdag den 14/9 kl. 12.00. Ansøgningen afleveres i underskrevet stand på 

skolens kontor til uddannelseschef Malene Hougaard. 

 

Udvælgelseskriterier er fagligt niveau, erfaringer og evt. lodtrækning. 

 

Der gives besked om udvælgelse via Lectio-besked i uge 38. 

 

I uge 39 afholdes et infomøde på skolen for udvalgte elever. 
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30.08.2022 
 

Ordensregler for studierejser 
 
1. Det er en skoletur, I skal på, så skolens almindelige regler – skrevne som uskrevne – gælder på 

turen. Se i øvrigt skolens studie- og ordensregler, som fremgår af skolens hjemmeside. 
Rejselærerne kan fastlægge yderligere regler for adfærd – med udgangspunkt i de forhold, der 
knytter sig til det konkrete rejsemål.   

 
2. I rejser på eget ansvar, men rejselærerne vil naturligvis under hele turen være til rådighed med 

vejledning, råd og anden hjælp. Alle henstillinger fra rejselærerne (og øvrigt relevant personale, 
f.eks. chauffører og personale i lufthavnen) skal følges uden diskussioner. I tilfælde af grov 
overtrædelse vil eleven blive hjemsendt i utide for egen regning og på eget ansvar. Det er altid 
rejselærerne, der har den endelige afgørelse under studierejsen. 

 
3. Alle er forpligtede til at deltage i studierejsens faglige og programsatte aktiviteter. Skolen 

forudsætter naturligvis, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen – ligesom i den daglige 
undervisning. Alle møder friske og udhvilede til dagens programpunkter.  

 

4. Af hensyn til egen sikkerhed må I aldrig færdes på egen hånd. På studierejsen forpligter man sig til 
at overholde aftalte mødetider, herunder hjemkomsttider om aftenen, at acceptere, at man altid 
færdes i grupper på mindst 3, hvis sammensætning meddeles rejselærerne, og at man påtager sig 
ansvaret for, at ingen efterlades på egen hånd.  

 
5. Tænk på, hvordan I opfører jer. Dansk humor og uformel adfærd kan virke anstødelig på andre. På 

turen optræder I som ”ambassadører” for skolen – dette gælder såvel for ture i udlandet som i 
Danmark.   

 
6. Pas på jeres penge. Lad være med at ”prale” med jeres velstand. Det kan friste andre. 
 
7. I må ikke køre eller leje bil eller andre motoriserede transportmidler. 
 
8. Studierejser indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er indtagelse af alkohol/rusmidler i 

denne forbindelse ikke tilladt. Dette gælder også under ud- og hjemrejse. Dog kan der efter aftale 
med rejselærerne dispenseres herfor ved særligt programsatte aktiviteter, hvor alkohol kan 
indtages i begrænset omfang. Overtrædelse af disse regler kan medføre hjemsendelse for egen 
regning.  

 

9. Sørg for at overholde reglerne på de hoteller, hvor I skal bo. Undgå støjende adfærd eller på 
anden måde at virke forstyrrende for hotellets øvrige gæster. Overnatning skal altid finde sted på 
indkvarteringsstedet. Rejselærerne afgør tidspunkt for tilbagekomst til indkvarteringssted m.m. 

 

10. Hvis I lider af en kronisk sygdom eller på anden måde tager medicin, skal I meddele dette til 
rejselærerne, og nødvendig medicin skal medbringes. 

 

Peter Damgaard Lunde 
Rektor 

 


