N. Zahles Gymnasieskole

Dannelsesrejse i 9. klasse.
I efteråret i 9. klasse kommer alle elever på N. Zahles Gymnasieskole på en 5 – dages dannelsesrejse
sammen med klassens to klasselærere til et sted i Europa, hvor modersmålet er engelsk, tysk eller fransk.
Klasselærernes linjefag og rejseerfaring er medbestemmende for valg af emne for turen.
Denne dannelsesrejse, hvis faglige og sociale indhold afhænger af det emne og den destination, som
klasselærerne og eleverne vælger, er kulminationen på 4 års udskoling.
I skolens værdigrundlag står bl.a., at der lægges vægt på, at eleverne får kendskab til de bærende
elementer i den danske og europæiske kulturarv, som har bidraget til at forme nutidens samfund. Det valgte
emne vil yderligere knytte an til forskellige sider af skolens mål for dannelse:


Udvikling af en forståelse af at blive sig selv – men aldrig sig selv nok



Udvikling af en dømmekraft i forhold til sig selv og andre – myndighedsdannelse



Udvikling af en omverdensforståelse, hvor eleverne lærer at perspektivere sig selv i forhold til andre
og i respekt for andres forståelse af sig selv og i respekt for andres religion og kultur.

Dannelsesrejsen er med til at oplyse eleverne og udvide deres perspektiver på tilværelsen i en europæisk
sammenhæng.
Dannelsesrejsen i skoleårene 2019/20 og 2020/21 foregår i uge 36 eller 37. Som udgangspunkt er der
afrejse mandag morgen og hjemkomst fredag eftermiddag.
Betaling for dannelsesrejsen sker i to rater á hhv. 2.750 kr. og 2.750 kr.
Første indbetaling opkræves sammen med skolepengene henholdsvis 1. februar 2019 og 2020 og anden
indbetaling henholdsvis 1. juni 2019 og 2020. Inden 1. rate betales, lægger klasselærerne et overordnet
budget for turen på Forældreintra og elevintra. Klasselærernes ramme er 5.500 kr for hele turen, en ramme,
skolens ledelse har fastsat. Denne ramme dækker alle nødvendige udgifter men ikke lommepenge.
Første rate udgør depositum for turen og tilbagebetales ikke i forbindelse med skoleskift, sygdom el. lign.
Eleven er selv ansvarlig for at tegne en evt. rejse- og sygeforsikring.
Det overordnede emne og turens destination afgøres af elever og klasselærere i fællesskab og meldes ud i
første halvår af 8. klasse. I løbet af 8. klasse arbejdes der evt. med overordnede emner i nogle af de fag, der
knytter an til rejsen og i slutningen af 8. klasse, i fagdagene, arbejdes grundigt med rejsens indhold.
Det endelige program for dannelsesrejsen lægges på ElevIntra og ForældreIntra 3 uger før rejsen finder
sted.
Vi vil gerne bede jer som forældre at bekræfte, at I er indforstået med ovenstående betalingsbetingelser for
dannelsesrejsen i 9. klasse.
Bekræftelsen sker på Forældreintra – følg linket ” bekræftelse af dannelsesrejsebetingelser”.
For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at rejsen er en del af den obligatoriske undervisning i 9.
klasse, og at der ikke må nydes alkohol af eleverne på turen. En overskridelse af denne regel vil medføre
hjemsendelse på forældrenes regning.
Med venlig hilsen
Mona Schleppegrel

