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LOKALT | Skolerejser

Skoler: Der bliver
trængsel i Berlin
Det er urealistisk,
som foreslået af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at
fastsætte et loft over
elevernes egenbetaling for studieture på
3.000 kroner. Det mener ﬂere lokale rektorer og elever.

- Det ville have været superærgerligt, hvis ikke vi var
kommet afsted som planlagt på studietur til Irland
og Nordirland, siger HG's
elevrådsformand Mike Hansen, som her ses sammen
med vicerektor Claus Corneliussen, Helsingør Gymnasium. Foto: Lars Johannessen

Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

HELSINGØR: Fremadrettet

må det højst koste elever på
landets ungdomsuddannelser 3.000 kroner af egen lomme at i nansiere en studietur. Hvis turen koster mere,
skal eleverne selv samle
pengene ind.
Sådan lyder et forslag fra
den socialdemokratiske
børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantzheil, som med forslaget vil
forhindre at studieturene
bliver så dyre, at der er elever, der ikke har råd til at deltage.
- Vi har jo set det stikke af,
på den måde, at man nogle
steder skal betale 10.000
kroner og også mere end det
for en studietur, siger Pernille Rosenkrantz-heil til DR.
Vicerektor for Helsingør
Gymnasium Claus Corneliussen sympatiserer med intentionen bag forslaget, men
han mener ikke, at det er vejen frem.
- Jeg kan godt forstå intentionen, men 3.000 kroner er
alt for lavt sat. Det betyder,
at der kun er råd til at tage til
Berlin, siger Claus Corneliussen.
Elever kan få betalt
studietur

Vicerektoren påpeger, at
Helsingør Gymnasium har
fastsat et "intenderet loft" for
elevernes egenbetaling på
4.000 kroner for almindelige
studieture.
Dertil kommer, at eleverne har mulighed for at få
økonomisk støtte til turen.
- Vi har en elevfond, som
vi samler ind til via forskellige arrangementer på skolen og gennem forskellige
ordninger. Mig bekendt er
der ikke nogle elever, der ikke er kommet med på studietur på grund af økonomien.

Jeg vil tro, at der er mellem
to og ti elever om året, der søger støtte via elevfonden, siger Claus Corneliussen.
Vicerektoren påpeger, at
eftersom gymnasierne er
selvejende institutioner under staten, bør det også være
op til gymnasierne "selv at
træfe beslutningerne".

og Nordirland, hvor vi forinden havde beskæftiget os
med Brexit. Jeg tænker også
på de elever på skolen, der
tager til USA på studietur,
som er en del af motivationen for at vælge netop den
studieretning, siger Mike
Hansen.

En forringelse

Således har eleverne på Helsingør Gymnasium mulighed for at komme 10 dage på
studierejse til USA. Gymnasiet har en faglig orienteret
USA-klasse, hvor der er en
samarbejdsaftale med en
skole i Philadelphia.
Aftalen går ud på, at eleverne bliver indkvarteret
privat, ligesom den amerikanske skole også sørger for
en betalt udlugt for eleverne
til Washington DC og New
York.
- Eleverne betaler kun for
lybilletterne. Aftalen går ud
på, at de amerikanske elever
genbesøger os på samme
vilkår. Prisen for dette års
USA-tur og elevernes egenbetaling var på 4.043 kroner,
fortæller Claus Corneliussen.

Heller ikke elevrådsformand Mike Hansen, der går
i 2.G på Helsingør Gymnasium, er begejstret for forslaget.
- Ud fra mine egne erfaringer er 3.000 kroner for lavt
sat. I efteråret var jeg afsted
med klassen på studietur til
Irland og Nordirland, som
kostede 4.000 kroner i egenbetaling. Derudover betalte
vi af egen lomme for frokost
og middag og entré til nogle
af de steder vi besøgte, fortæller elevrådsformanden.
Mike Hansen mener, at
det er en forringelse, hvis
eleverne ikke kan tage afsted
på relevante studieture, fordi egenbetalingen ikke må
være højere end 3.000 kroner
som foreslået af ministeren.
- Det ville have været superærgerligt, hvis vi ikke
som planlagt var kommet afsted på studietur til Irland

Elever tager til USA

- Der bliver trængsel i Berlin og Rostock. Det gør det meget
svært for os at planlægge en studietur, forudser vicerektor
Preben Meyer, erhvervsskolen og handelsgymnasiet U/
Nord i Helsingør. Foto: Torben Sørensen
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gymnasiet U/Nord på Rasmus Knudsens Vej i Helsingør er begejstret for at fastsætte et elevloft for studierejser.
- Det er lidt tricky. På den
ene side kan jeg godt forstå
ministerens udmelding,
men beløbets størrelse betyder, at der godt nok bliver
trængsel i Berlin og Rostock.
Det gør det meget svært for
os at planlægge en studietur.
Det er også en kæmpe opgave, hvis eleverne selv skal ud
og rejse mellem 30.000 og
40.000 kroner for at komme
afsted, siger vicerektor Preben Meyer.
Ekstra glasur

Han påpeger, at skolens ordinære studieture som udgangspunkt koster omkring
4.500 kroner per elev.
Derudover har skolen et
tilbud om en måneds studierejse til Seattle for eleverne
på HHX, som koster mellem
20.000 og 30.000 kroner per
elev.
- Det er ekstra glasur på
kagen. Der er ikke en forventning om, at alle deltager. Sidste år deltog der fem
elever. Det er også noget, vi
informerer elever og forældre om i god tid, så de har tid
til at spare op, siger Preben
Meyer.
Vicerektoren påpeger, at
det er et komplekst spørgsmål i forhold til de elever, der
bliver hjemme.
Således er der også elever,
der fravælger studieturen og
bliver hjemme af andre årsager end hensynet til økonomien.
Børne- og undervisningsministeren lægger med sit
forslag op til, at det også skal
være obligatorisk for alle
elever at tage afsted på studietur.

