10. AABENRAA SKOLEREJSE – UGE 11 - 2019

Indbetaling skal ske til Sydbank:
KONTONUMMER: 7910 – 0238173
Opgiv din skolerejsedestination og fulde navn ved indbetaling
Til London, Barcelona, Ski:
1. rate: senest den 20. september 2018
2. rate: senest den 1. november 2018
3. rate: senest den 1. december 2018
4. rate: senest den 1. januar 2019
5. rate: senest den 1. februar 2019
I alt: 3500 kroner
Til København:
1. rate: senest den 20. september 2018
2. rate: senest den 1. november 2018
3. rate: senest den 1. december 2018
I alt: 1800 kroner

1000 kr.
1000 kr.
500 kr.
500 kr.
500 kr.

REJSEMØDEORIENTERING FOR
FORÆLDRE
SÆT ”X” I KALENDER

800 kr.
500 kr.
500 kr.

MANDAG
DEN 25. FEBRUAR 2019
KLOKKEN 17.30 – CA. 19.00

Kære elev og forældre!
I uge 11/2019 tilbydes du en skolerejse.
Forventninger til dig, som deltager på en rejse:






Du er positiv og åben for udfordringer
Du skal deltage i rejsens aktiviteter og holde aftaler
Du er også ansvarlig for, at gruppen har en god tur; det er en skolerejse
Du skal kunne holde til at bevæge dig meget hele dagen
Vær fleksibel – Vær hjælpsom – Vær positiv

Vælg mellem følgende muligheder:

Projekt 19
Hvis du ikke ønsker at deltage i en skolerejse, skal vi som skole give dig et almindeligt undervisningstilbud.
Du er naturligvis med til at beslutte, hvad der skal arbejdes med i uge 11.
Tidsplan for uge 11 – 2019:
Mandag til fredag:
28 lektioner
Fredag:
Fri – såfremt de 28 lektioner afvikles mandag til torsdag
Det nærmere program planlægges i fællesskab med deltagere.

Walk’in Copenhagen
Endelige datoer kan først meldes ud i 2019 grundet DSB’s regler.
Pris for tur, ophold, mad og aktiviteter:
1800 kroner
Dertil skal påregnes lommepenge.
Det nærmere program planlægges i fællesskab med deltagere.
NB! Turen til København gennemføres kun ved minimum 20 tilmeldinger.

Skitur til Sverige
Pris for tur, ophold, mad og aktiviteter:
3500 kroner
Dertil skal påregnes lommepenge.
Det får du for pengene: Indkvartering i hytter med eget kabel-tv. Mad. Skiundervisning. Liftkort + leje af
ski/board alle dage.
De nærmere detaljer planlægges i fællesskab med deltagere.
NB! SKITUR gennemføres kun ved min. 50 tilmeldinger.
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Smukke Barcelona:
Pris for tur, ophold, mad og enkelte aktiviteter:
Dertil skal påregnes lommepenge.

3500 kroner

Det nærmere program planlægges i fællesskab med deltagere.
NB! Turen til Barcelona gennemføres kun ved min./max. 50 tilmeldinger.

Lovely London
Pris for tur, ophold, mad og enkelte aktiviteter:
Dertil skal påregnes lommepenge.

3500 kroner

Det nærmere program planlægges i fællesskab med deltagere.
NB! Turen til LONDON gennemføres kun ved min. 50 tilmeldinger og max. 70 tilmeldinger.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT:
Skolen gør opmærksom på, at i tilfælde af et pludselig opstået ønske om ikke at deltage i turen, kan de
indbetalte beløb IKKE tilbagebetales MED MINDRE TUREN KØBES AF EN ANDEN. Skolen hæfter for det antal
deltagere, der har betalt den 20. SEPTEMBER. Såfremt 1. rate ikke er registreret den 20. SEPTEMBER
meddeles hjemmet skriftligt dette – og dermed, at eleven ikke deltager i en evt. tilmeldt skolerejse.
Med andre ord - tilmelding til en bestemt skolerejse er bindende efter registreret betaling den 20.
september 2018. Hvis du for eksempel forlader skolen i utide, kan du ikke forvente at få dine penge retur,
med mindre en anden elev overtager din plads. Dog tegnes der rejseforsikringer (omfattende sygdom) på
elever på almindelige betingelser på alle ture.
Skoleleder kan forud for skolerejsens afvikling iværksætte foranstaltninger i forhold til den enkelte elev og
dennes hjem til afklaring af, hvorvidt det skønnes, at den pågældende elev kan deltage i skolerejsen. Det er
vigtigt, at der tages hensyn til hele gruppen af elever, der har tilmeldt sig en rejse.
Ved overbookning oprettes ventelister.
Med venlig hilsen
Lærerne ved 10. Aabenraa

Udfyld vedlagte side og medbring den venligst i underskrevet stand:

FRA DEN 17. AUGUST (FRA KLOKKEN 09:45) TIL
DEN 31. AUGUST 2018 (KLOKKEN 14:00)
til kontoret - med afkrydsning af, hvilken skolerejse, du ønsker at deltage i. Vi modtager kun tilmeldinger i
din pausetid på skolen. Det er kun Majbrit Brandt-Nielsen, der tager imod din tilmelding.
AL TILMELDING TIL SKOLEREJSE ER ”FØRST-TIL-MØLLEPRINCIP” – DERFOR SKAL DU VÆLGE TO
DESTINATIONER I TILFÆLDE AF, AT DU IKKE FÅR DIT FØRSTE ØNSKE OPFYLDT.
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Der orienteres om skolerejserne i uge 33/2018.
Retningslinjer:
1. Alle elever på 10. Aabenraa får tilbud om skolerejse
2. Der udbydes 2 typer skolerejser: En dyrere rejse til udlandet (3500 kroner) og en billigere rejse i
Danmark (1800 kroner)
3. Skolerejsen er forældrebetalt.
4. Der afvikles 5 møder med elever og 1 møde med forældre vedrørende uge 11
5. Bestyrelsen ved Ung Aabenraa fastsætter beløbet for forældrebetaling for et skoleår
6. Første betalingsrate fastsættes til 800 kroner/1000 kroner – forfaldsdato: DEN 20. SEPTEMBER
2018
7. Betalingstidspunkterne meddeles de nye elevers forældre før skoleårets start
8. Såfremt første rate ikke er registreret indbetalt den 20. september, kan eleven ikke deltage i
skolerejsen. Eleven skal herefter tilbydes anden relevant undervisning på skolen. Dette meddeles
hjemmet senest fredag den 1. oktober 2018 i E-boks.
9. Skolen er ansvarlig for relevant papirarbejde i forhold til skolerejsen.
10. De elever, der ikke deltager i skolerejsen, skal tilbydes anden undervisning på skolen (28 lektioner)
11. Regnskab for skolerejsen aflægges på et Bestyrelsesmøde for Ung Aabenraa efter skolerejsens
afholdelse.
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