Ordensregler for studieture og ekskursioner til USA
Nedenstående ordensregler bliver gennemgået for eleverne af de lærere som rejser med dem på
studierejse eller på ekskursion.
Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser som er
formuleret i Tårnby Gymnasiums ordensregler. Skolen forventer, at eleverne på rejsen følger almindelige
normer for god opførsel, herunder at de ubetinget respekterer værtfamiliens og skolens regler.
1. Det er en studietur, så mød til tiden til de planlagte arrangementer! Alkohol og højlydt adfærd på rejsen
accepteres ikke.
2. OBS: Det skal understreges, at det er strafbart at indtage alkohol for unge under 21 år i USA, og derfor er
denne studietur selvsagt helt alkoholfri.
3. Det er forbudt at indtage euforiserende stoffer.
4. Det er ulovligt for unge under 18 år at købe cigaretter i USA, så unge under 18 skal undgå at købe
cigaretter. Rygning må kun foregå, såfremt det er i orden med værtsfamilien. Det er absolut forbudt at ryge
på skolen.
5. I de fleste byer er der steder, hvor det ikke er sikkert at færdes. Disse står som regel optegnet i guidebøgerne og for ens egen sikkerheds skyld er det vigtigt at man så vidt muligt holder sig fra disse. Vigtigst af
alt er det aldrig at gå alene, men altid to og to sammen – om aftenen tre og tre.
6. Husk altid at have sygesikringsbevis/rejseforsikring, bykort og værtfamiliens adresse på jer.
Ud over de ovennævnte regler kan de enkelte lærere fastlægge yderligere regler for elevernes adfærd. I er
skolens ambassadører og skolen forventer at I medvirker til at fastholde og udvikle det gode forhold de to
skoler har til hinanden. I skal hele tiden være opmærksomme på de forskelle, der er mellem det danske og
amerikanske skolesystem. I USA må I ikke forlade skolen i undervisningstiden ligesom rygning er forbudt
både uden for skolen og alle andre 'public places' hvor I er sammen med jeres værter.
Hvis lærerne skønner, at der er tale om uacceptabel adfærd, kan lærerne bestemme, at eleven sendes hjem
øjeblikkelig. Dette sker for elevens/forældrenes egen regning.
Jeg er indforstået med ovenstående:

Dato__________ Elevunderskrift:__________________________
For elever under 18 år: Forældres/værges
Dato__________ Underskrift:_______________________________

