
Studietur og 2z og 2t 

Korsika 

Uge 19 2015 



 
 Præsentation af de lærere, der skal med på studieturen 
 Hvor og hvordan skal vi bo? 
 Hvordan og hvornår kommer vi frem og tilbage? 
 Program for studietursugen 
 Hvad skal I sørge for hjemmefra? 

 Beklædning 
 Penge 
 Pas 
 Blåt sygesikringskort 
 Rejseforsikring 
 Evt. ulykkesforsikring – spørg eget forsikringsselvskab. NB: der er ikke 

tale om ekstremsport 
 Hvad skal vi (lærerne) vide om evt. sygdomme, medicin m.m., 

kontaktmuligheder? 

 Evt. 
 
 

Program 



Mette Morell (MM) 

Hans Bolvinkel (HB) 

Michael Sinclair (MS) 

Line Thorsteinsson (LR) 

Lotte Nielsen (LN) 

Hvem skal med på turen? 



Hvor skal vi bo? 



Vi bor i lejligheder i Residence I 

Cardellini  

Adresse:  

Funtanaccia,  

20145 Sari-Solenzara,  

Frankrig,   

telefon 0033 95 57 44 09  

Adresse 





 Vi flyver København – Nice og retur –  

 2 timer og 20 min 

 

 Afgang Cph: Fredag d. 1/5 kl. 8:20 (Fly Nr: 

DY3640) Mødetid: 6:20 

 Hjemkomst Cph (Fly Nr: DY3643): fredag 

8/5 kl. 23:35  

   

Hvordan og hvornår kommer vi frem 
og tilbage? 

 



Se dokumentet:  

Nørre G uge 19 Klasse T/Z 

Udvidet program 





 

 Rejsetøj, sportstøj, badetøj, hyggetøj  

 2 par løbesko  

 Sandaler  

 Rygsæk (omkring 20-30 liter) 

 Løbetights eller lange træningsbukser 

 Solcreme & solbriller 

 

 I får en pakkeliste inden afrejse  

 Mangler I udstyr, så får vi 20% rabat hos www.SEUF.dk 
(Hvis I bruger netbutikken skal I logge på med bjergsport som kodeord 
og som id, dette giver automatisk 20% )  

 

 

 

Hvad skal I sørge for hjemmefra? 

http://www.SEUF.dk


Penge (kan ikke hæves dernede) 

Mad og drikke: Min 100 €/elev 

Depositum lejlighed: 50 €/elev 

Netadgang (virker måske): 10 

€/elev 

 

Praktisk info 



Pas (navn identisk med billet) 

Blåt sygesikringskort 

Rejseforsikring 

Evt. ulykkesforsikring – spørg eget 

forsikringsselvskab. NB: der er ikke 

tale om ekstremsport 

 

Praktisk info 



  

Lægehjælp: 51 kr. 

Sygehusbehandling: 134 kr. per dag og 

op til 20 pct. af behandlingsudgifterne. 

Dækning i Frankrig 



 I forbindelse med skiftet fra gult til 

blåt anbefaler blandt andet 

Forbrugerrådet Tænk, at man foruden 

det blå kort også sørger for at have en 

privat rejseforsikring, når man rejser, 

for at få eventuelle udgifter refunderet. 

Anbefaling fra forbrugerrådet Tænk 



Hvad skal vi (lærerne) vide om evt. sygdomme, medicin m.m., 
kontaktmuligheder? 
 

 Elever med svære diagnoser skal aflevere en skriftlig 
udtalelse fra psykolog eller læge hvoraf det fremgår, at det 
er forsvarligt at sende eleven af sted. Forældrene til den 
pågældende elev skal ligeledes skrive under på, at 
rejselæreren i nødstilfælde kan sende eleven hjem fra 
studieturen og evt. kræve eleven afhentet af forældrene, 
hvis situationen kræver det. Læreren og skolen 
forbeholder sig dog ret til at nægte eleven at tage med, 
hvis de skønner det nødvendigt  

 

Kontakt til DK/forældre ved sygdom 



 Allergi 

 Astma 

 Epilepsi 

 Anden diagnose (fysisk som psykisk)? 

 

 Så tag kontakt til din teamleder (LR eller 

LN) over lectio og aftal et møde. 

 Senest: 1.4 2015; men gerne før 

Har du 



Da denne studietur kan være fysisk 

og mentalt udfordrende for nogen, 

gælder særlige regler: 

Eleverne må ikke indtage alkohol. 

 

Alkohol og andre rusmidler 



 https://www.youtube.com/watch?v=1su4HSvk8cA 

 

 

2mb på Korsika – det skal I ned til 

https://www.youtube.com/watch?v=1su4HSvk8cA
https://www.youtube.com/watch?v=1su4HSvk8cA

