Studietur til Hamburg
Kære 2k og 2m
Tiden nærmer sig hvor vi skal til Hamborg – Og vi glæder os!
Vi skal med bus med afgang fra Lemvig Gymnasium mandag den 24.09 klokken 08.00 og
ankommer til Hamborg samme dag klokken 16.00.
Hjemturen er med afgang fra Hamborg torsdag den 27.09 klokken 09.00, med forventet ankomst
til Lemvig Gymnasium klokken ca. 17.30.
Vandrehjemmet vi skal bo på, ligger nær banegården:
A&O Hamburg Hauptbahnhof
Amsinckstrasse 2-10
https://www.aohostels.com/en/hamburg/hamburg-hauptbahnhof/

Selve programmet for de enkelte dage ser således ud:
Mandag den 24. september
08.00:
16.00:
19.00:

Afrejse fra Lemvig Gymnasium
Ankomst til Hamborg. Indkvartering på vandrehjemmet
Gåtur i kvarteret (Centrum, Rådhuset)
Fællesspisning

Tirsdag den 25. september
09:00:
13.00:
14:00:
17.30:

Sightseeing
Virksomhedsbesøg Holsten Brauerei (Carlsberg) (11.15 – 13.15) 2k/KB
Virksomhedsbesøg Generalkonsulatet 2m/HN (13.00 – 14.00)
Virksomhedsbesøg Visit Denmark 2m/HN (14.00 – 15.15)
Afgang fra vandrehjemmet til Musicalen ”Løvernes konge”.

Onsdag den 26. september
09:00:

Rundtur i Hamborg med bl.a. kanalrundfart, Den gamle Elbtunnel og Elbphilharmonie
Virksomhedsbesøg Holsten Brauerei (Carlsberg) (13.15 – 15.30) 2m/HN
Virksomhedsbesøg Generalkonsulatet 2k/KB (13.00 – 14.00)
Virksomhedsbesøg Visit Denmark 2k/KB (14.00 – 15.15)
Eftermiddagen fri til shopping og andet

Om aftenen: Mulighed for fællesspisning (For egen regning) eller fodboldkamp (For egen regning)

Torsdag den 27. september
09:00:
10:30:
13:00:
17.30:

Afgang fra hotellet
Virksomhedsbesøg Designer Outlet Neumünster
Afgang fra Designer Outlet Neumünster
Vi stopper ved grænsehandlen på vejen hjem
Ankomst til Lemvig Gymnasium

Hvis der er interesse herfor, vil vi gerne arrangere ekstra aktiviteter om aften, hvor vi (mod
egenbetaling) f.eks. kan komme ind og overvære et teaterstykke, gå på museum eller tage ud at
spise.
Uddrag fra skolens rusmiddelpolitik på studieture og ekskursioner
De ansvarlige lærere skal inden afrejse informere eleverne om gymnasiets alkohol- og rusmiddelpolitik, og
eleverne er medansvarlige for at reglerne overholdes. Eleverne skal til enhver tid følge lærernes
anvisninger.

Studieturene på Lemvig Gymnasium arrangeres for deres faglige indholds skyld, hvorfor indtagelse
af alkohol ikke må influere på elevernes faglige udbytte af turene. Enhver brug af ulovlige
rusmidler på studieture og ekskursioner er forbudt. I tilfælde af brud på denne regel sanktioneres
afhængigt af omstændighederne: Samtale med rektor, advarsel (mundtlig eller skriftlig) og i
yderste konsekvens bortvisning (midlertidig eller varig).
Det sociale aspekt fylder naturligvis meget på gymnasiets studieture. Socialt samvær ledsages ofte
af alkohol, hvilket i nogle sammenhænge kan være passende, i andre upassende. Derfor denne
alkoholpolitik:


Hytteture i 1.g er alkoholfrie.



Studieture i 2.g, som normalt afholdes inden for landets grænser, er i udgangspunktet
alkoholfrie. Eleverne kan få lov til at nyde alkohol den sidste aften inden hjemrejse. Det er
en forudsætning at eleverne er klar til næste dags program. Eleverne skal være på
vandrehjemmet senest 23.30 og i øvrigt følge vandrehjemmets ordensregler.



På studieture til udlandet i 3.g må der nydes alkohol, men aldrig i forbindelse med det
faglige program eller i et omfang der skader det faglige udbytte af turen. Eleverne skal
være på hotellet senest 00.30 og ellers følge hotellets ordensregler.

Overtrædelse af reglerne medfører hjemsendelse for egen regning. Efter turen vil rektor tage en
samtale med eleven og sanktionere afhængigt af omstændighederne: Advarsel (mundtlig eller
skriftlig) og i yderste konsekvens bortvisning (midlertidig eller varig). Hvis eleven er under 18 år,
inviteres forældre med til denne samtale. På udvekslingsture med privat indkvartering gælder der
særlige regler, som aftales i dialog med partnerskolen.

Husk at medbringe:






Pas og det blå sygesikringsbevis
Håndklæde
Euro og evt. en pengekat
Praktiske sko
Evt. en madpakke til den første rejsedag

De bedste hilsner
Henrik og Kim

