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Det bliver mere og mere alminde ligt for skoler at 
tage ud og rejse. Skolerejser er et godt afbræk i 
hverdagen for eleverne, hvor de unge mennesker 
kommer hjem med rygsækken fuld af oplevel ser 
og ikke mindst en udvidet horisont. De møder 
mennesker, andre kulturer og overskrider ofte 
grænser, som de ikke gør herhjemme. 

FÆLLES OPLEVELSER OG LÆRING
Hvad enten skolerejsen er en skitur til Norge, en 
actiontur til Toscana, en faglig storbyrejse, en dan-
nelsesrejse til Afrika eller en studietur til Bruxelles, 
så er det en rejse, som samler eleverne om fælles 
oplevelser og læring på forskellige niveauer. Skol-
erejsen får det sociale fællesskab til at blomstre og 
gør eleverne "ti centimeter højere". 
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MEN HVOR SKAL I STARTE, NÅR I SKAL ARRANG-
ERE EN SKOLEREJSE?
Der er mange ting, I skal forholde jer til og mange 
spørgsmål, der skal besvares:

• Hvad er den rette destination for jer?
• Hvilken rejseform og indkvartering er mest 

fordelagtig?
• Hvordan tilrettelægger I det mest udbytterige 

program?
• Hvordan får I de bedste planer og betingel-

ser?
• Hvordan skal I forholde jer til sikkerhed og 

forsikringer?

Alt dette finder I svar på i denne håndbog, som 
kommer omkring de væsentligste ting, I skal for-
holde jer til, når I skal planlægge en skolerejse. 
Håndbogen indeholder gode råd og inspiration til, 
hvordan I kan gribe skolerejsen an. I kan vælge at 
læse hele håndbogen igennem, eller I kan bruge 
den som opslagsværk, når I kaster jer over plan-
lægningen. 
 
VANT TIL AT HÅNDTERE SKOLEREJSER
At rejse med en skolegruppe, hvor I står med 
ansvaret for  andres børn og skolens økonomi, er 
selvsagt ikke det samme, som når I rejser alene 
eller med familien. Derfor kan det være en god idé 
at alliere sig med et erfarent rejsebureau, som er 
vant til at håndtere skolerejser. 
Unitas Rejser har arrangeret rejser siden 1948, 
så jeres rejse vil være i trygge hænder her. Hvad 
enten I er en efterskole, ungdomsskole, højskole 
eller anden ungdomsgruppe, arrangerer vi rejsen, 
så den målrettes netop jer.

En rejse skal klappe første gang – den kan ikke 
byttes. 



Der findes mange måder at  arrangere en skolerej- 
se på, og der kan være forskellige  argumenter for, 
hvorvidt I skal bruge et rejsebureau i forbindelse 
med planlægningen af skolerejsen. Dels er der 
lovgivningen, som i 2018 blev opstrammet, om-
kring hvem der skal være medlem af Rejsegaran-
tifonden, og dels kommer det , meget naturligt, 
an på jeres viden, interesse og erfaring, men det 
handler også om sikkerheden i gennemførelsen af 
skolerejsen  - og hvis uheldet er ude.  

GØR DET SELV
Det kan være fristende og spændende at lave sko- 
lerejsen selv, men også en tung arbejdsbyrde og et 
stort ansvar at påtage sig. 
I skal være opmærksomme på, at det kan tage 
en hel del af jeres arbejdstid, og samtidig kan det 
være svært at indhente gode priser.

Rejsebureauer, som arran gerer rejser dagligt, har 
ofte fordelagtige priser grundet den større volu-
men. 

Når I selv arrangerer skolerejsen, er det også vig-
tigt, I er bevid   ste om, at I frasiger jer sikkerheden 
ved Loven om Pakkerejser og det at have et rejse-
bureau i ryggen, hvis uheldet skulle være ude. 

Flere forstandere og skolebestyrelser sætter stor 
pris på, at de kan sove trygt og vide, at alle er i 
gode hænder, når elever og medarbejdere er af-
sted på en skolerejse. Erfaring, sikkerhed og 
tryghed er vigtige parametre at overveje, inden I 
kaster er ud i ’gør det selv’-rejser. 
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REJSEBUREAU
Hvis I vælger at arrangere skolerejsen i samarbejde 
med et rejsebureau, har I en erfaren samarbejds-
partner igennem hele processen. I kan fralægge 
jer ansvaret og undgå at bruge jeres arbejdstid 
på at forhandle priser på liftkort eller bestille ho-
telværelser. Rejsebureaet har stor ’know how’ og 
volumen at trække på. Fra første kontakt råder og 
vejleder rejsekonsulenterne om fordele og ulem-
per ved et givent program på skole rejsen. De 
trækker på mange års  erfaringer med planlæg- 
ning af skole rejser og får respons på andre skolers  
oplevelser med en given destination, planlæg ning, 
indhold på rejsen osv. 

Rådgivningen giver jer en større sikkerhed for, at 
programmet hænger sammen, at de valgte sam-
arbejdspartnere på destinationen er troværdige at 
sengene faktisk er der ved ankomsten osv.

Før, under og efter skolerejsen kan I trække på rej- 
sekonsulenternes viden og erfaringer. Det giver 
tryghed og sikkerhed, også for at økonomien ikke 
pludselig smutter under rejsen. 

Når I bestiller mere end én væsentlig ydelse via et 
rejse bureau, er I i øvrigt dækket af Loven om Pak- 
kerejser, som forpligter rejsebureauet at udbedre 
situationen bedst muligt, hvis der skulle ske noget 
uventet på skolerejsen. Læs mere om Loven om 
Pakkerejser på #11 her i håndbogen. 

Hvis der mod forventning skulle opstå en uover- 
ensstemmelse mellem rejsebureau og skole, 
så er bureauet underlagt dansk lovgivning og 
retningslinjer jf. danske love. Som medlem af  
Danmarks Rejsebureau Foren ing skal rejsebureaet 
leve op til endnu skrappere krav end blot lovgiv-
ningen. 

En skræddersyet pakkerej-
se, der er tilpasset netop 
din skoles behov og ønsker, 
giver den største tilfreds-

hed, og er ikke en 
hyldevare.

LOVGIVNING
I juli 2018 blev loven om udbud af rejser strammet 
op i Rejsegarantiloven. Det kan i særdeleshed have 
stor betydning for mange skoler, hvis I selv laver 
hele eller dele af jeres rejser. Der er tre ufravigelig 
betingelser, som alle skal være opfyldt,  for at I 
som skole kan slippe for medlemsskab af Rejsega-
rantifonden (med mindre I køber pakkerejsen hos 
et bureau)

• Udbyde max 2 rejser om året
• Der må ikke tjenes penge på rejsen
• Rejserne må kun sælges til en afgrænset kreds 

Hvis I overskrider et af disse punkter, er der følgen-
de at gøre for jer:

• Købe jeres rejse ved et bureau, der er 
medlem af Rejsegarantifonden

• Blive medlem af Rejsegarantifonden
• Lave en Samarbejdsaftale med os, hvori I som 

skole bliver "formidler" - og I kan fortsætte 
jeres drift af skolen.



KAN JEG ARRANGERE 
DELE AF REJSEN SELV
I kan sagtens arrangere dele af skolerejsen selv. 
Det er erfaring en, at nogle skoler selv har gode 
kontakter til ’lokale’. Det kan være et lokalt spille-
sted for musiklinjen, en organisation, der arbejder 
i et u-land, en venskabsskole osv. 

Samtidig kan der være programpunkter på sko- 
lerejsen, hvor I som faglærere har et bestemt 
ønske eller faglige krav, som I føler, at I bedre kan 
indfri end et rejsebureau. 

Unitas Rejser står altid klar med inspiration, men 
har naturligvis stor forståelse for ovenfornævnte.
Det kan sagtens tilrettelægges, hvad I ønsker at stå 
for, og hvad rejsebureauet sørger for. 

Rejse bureauet kan f.eks. arrangere selve transpor-
ten og opholdet, hvor I klarer selve programmet 
fremme på rejsemålet. 

Det betyder, at de store linjer er i trygge hænder 
hos rejsebureauet, rejsen er dækket af Loven om 
Pakkerejser, og I får et program lige efter jeres ho-
ved. Så det ene udelukker ikke det andet.

Der skal dog tages højde for den opstramning af 
Rejsegarantifondsloven, der kom i juli 2018, om-
kring udbud af rejser, når I selv ønsker at lave dele 
eller hele rejsen selv. Se mere på forrige side.

Hvis I er aftalekunde med os, tilbyder vi at lave en 
simpel formidlingsaftale, således I fortsat kan lave 
dele af rejsen selv, og samtidig være dækket fuldt 
af Loven om Pakkerejser og holde jer indenfor Re-
jsegarantifondsloven. 
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INTERVIEW MED JAKOB BAVNEHØJ, 
VICEFORSTANDER PÅ ØSTERSKOV EFTERSKOLE
"Østerskov Efterskole har siden 2011 bestilt deres 
skolerejser til Köln, Berlin og Prag gennem Unitas 
Rejser. Det giver lærerne en stor tryghed og letter 
deres arbejde betydeligt," fortæller viceforstan-
deren.

Når Østerskov Efterskole ved Mariagerfjord tag-
er på skolerejse til europæiske byer, ønsker de at 
gøre eleverne interesserede i at se kunstmuseer 
og andre historiske seværdigheder. På en studietur 
til Prag legede de derfor rollespil med eleverne. 
Hver enkelt elev blev sluppet løs på museet og fik 
til opgave at se det som en levende kampplads, 
der skulle forsvares mod fremmede magter. "På 
den måde åbner seværdighederne sig for eleverne 
på en helt ny måde," forklarer viceforstander på 
Østerskov Efterskole, Jakob Bavnshøj.

GARANTI FOR GOD SERVICE
Østerskov Efterskole, som slår sig på at være 
verdens eneste rollespilsefterskole, bestiller hvert 
år deres skolerejser hos Unitas Rejser. Det er der 
en helt særlig grund til, siger Jakob Bavnshøj:

”Vi kunne meget tydeligt se, at vi fik mest for pen-
gene hos Unitas Rejser. Det handler ikke om for os, 
hvorvidt Unitas Rejser er fem kroner billigere end 
andre, men det er i stedet garantien for god ser-
vice, der betyder meget for os”... ”På den første 
studietur med Unitas Rejser gik det op for os, at 
chaufførerne var der for vores skyld. De udviste 
stor entusiasme og lyst til at være sammen med 
os. Det fangede eleverne hurtigt. Chaufførerne var 
klar til at køre os til alt, og det var rigtig fedt at have 
deres ekspertise”.

“For os handler det ikke om, hvorvidt Unitas 
Rejser er fem kroner billigere end andre, men 
det er i stedet garantien for god service, der be-
tyder meget for os”.

"NU KAN VI BRUGE ENERGIEN PÅ ALT 
DET FEDE OG HYGGE MED ELEVERNE".

LÆS HELE INTERVIEWET PÅ 
WWW.UNITASREJSER.DK



Spørgsmålet om hvor skole     r  ejsen skal gå hen, af-
hænger i høj grad af jeres interesser og formål 
med rejsen. Det kan være, at I har haft et særligt 
tema eller en emneuge, som kan skabe nogle in-
teressante rammer for rejsen. 

Temaet kan eksempelvis være holocaust, hvor et 
besøg i  Krakow og udryddelseslejren Auschwitz 
kan give kuldegysninger til selv den mindst op-
mærksomme elev. Det kan være en studietur til 
USA og Washington, hvor samfundsfagsklassen 
kan sætte fod på steder, hvor de største beslutnin-
ger i verden er blevet truffet. Det kan være, at I 
foretrækker, at skolerejsen skal stille mere krav til 
det fysiske end til det faglige, hvor en skitur kan 
rykke elevernes grænser og fællesskabet nå nye 
højder. 

Mange skoler vælger også at benytte sig af 
muligheden for at kombinere kulturelle og histo- 
riske besøg med action aktiviteter som rappelling, 
riverrafting eller mountainbike. På den måde får 
eleverne en god afveksling mellem museums-
besøg og frilufts liv – fagligt indspark og fysiske 
udfordringer. 
Derudover har de økonomiske rammer naturligvis 
indflydelse på, hvor skolerejsen kan gå hen. Læs 
om hvilke faktorer, der har ind flydelse på prisen 
(her henvises der til #7 i håndbog en).

På de næste sider kan I læse mere om de forskel-
lige rejsetyper – Ski, Action & Friluft, Storby og 
Studie tur samt hvilke destinationer, der er særligt 
egnet til hvad. 

#2 VALG AF REJSETYPE OG DESTINATION
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SKI
En skitur er perfekt, som et afb ræk i den normale 
skolegang. En skole rejse på ski er for alle – lige fra 
nybegyndere til øvede. Langt de fleste destination-
er tilbyder både pister for de elever, som hopper i 
støvlerne for første gang og de som har stået på 
ski, siden de kunne gå. 

På en skitur er det ikke den boglige undervisning, 
som er i højsædet men i langt højere grad det so-
ciale fællesskab, fysiske udfordringer og oplevels-
en at lære noget nyt. En skitur kan fungere som en 
del af idræts undervisningen, men det er også en 
god måde at ryste en gruppe elever sammen på. 

Skituren kan indeholde både langrend og alpin. 
Ved langrend kan I tage på længere ture og lave 
hyggelig picnic med eleverne undervejs. På alpin 
vender skiene eller snowboardet mere nedad og 
alting går lidt hurtigere. 

En skitur handler ikke nødvendigvis kun om at 
stå på ski, men også om at udvikle elevernes 
selvstændighed og fællesskab. Mange skoler vælg-
er, at eleverne bor i hytter, hvor de selv skal stå for 
madlavning og sørge for at komme op om morge-
nen. Det er elevernes eget ansvar, at alle i hytten 
trives – det er en god øvelse i at omgås og samar-
bejde med andre. 

En skitur med skolen kan rykke elevernes grænser 
– både fysisk og socialt. 

Kilde: Tourismusverband

Saalbach Hinterglemm



SKI NORDPÅ
Skituren kan gå til Norge eller Sverige, hvor I både 
finder store skiområder med mange nedfarter 
og mindre områder, der skaber tryghed, og hvor 
I nemt kan finde hinanden. Sproget kan stort set 
alle forstå. 

I bor som regel i hytter og laver selv mad i de små 
grupper, I bor i. Der findes også rejsemål, hvor det 
er muligt at overnatte i snehuler eller lavvu.  

Destinationer:
Norge: Haukelifjell, Vrådal, Geilo, Rauland, Vierli, 
Aurdal, Hafjell, Trysil og Hemsedal. 
Sverige: Sälen.

SKI SYDPÅ
Skolerejsen sydpå kan gå til Tyskland, Tjekkiet, 
Italien, Frankrig eller Østrig. Her er klimaet ander-
ledes og nedkørslerne typisk længere end i Norden. 
I kan også få for-nøjelsen af at stå på ski på en 
gletsjer. 

Indkvarteringen foregår på hotel eller pensionat, 
som regel med trekvart- eller helpension.

Destinationer:
Østrig: Axamer Lizum, Wipptal, Kreischberg (Mu-
rau), Altaussee, Almtal, Saalbach, Zell am See, Ski 
Amadé og Obertauern.
Tjekkiet: Spindleruv Myln (Spindl).
Tyskland: Winterberg. 
Italien: Folgaria
Frankrig: Chamonix
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”HOS UNITAS REJSER ER TINGENE ALTID I OR�
DEN”
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INTERVIEW MED BO VESTERBY, 
LÆRER PÅ 10. VED KLØFTEN I HADERSLEV
Langt væk fra regnestykker og danskstile tager fæl-
lesskabet bogstavligt talt nye højder for eleverne 
fra 10. ved Kløften. På pisterne i skiområdet i Sälen 
i Sverige prøver eleverne grænser af, lærer nyt og 
tager hjem med oplevelsen af, at de kan mere, end 
de selv tror.

Bo Vesterby fra 10. ved Kløften tror på, at det har 
en kæmpe  værdi for eleverne at prøve noget nyt. 
For mange af dem er det første gang, at de hopper 
i skistøvlerne. Nogle har aldrig oplevet så meget 
sne samlet på ét sted og det at komme op i høj- 
derne.

”Mange af eleverne er både spændte og skræmte 
for at tage af sted. De har mange forventninger og 
er usikre på, hvor vidt de er i stand til at komme 
ned fra bjerget igen. Men det er de, og det er en 
kæmpe sejr hver gang”, siger Bo Vesterby.   

TINGENE ER ALTID I ORDEN
10. ved Kløften tager hvert år  af sted på ski-
tur med 50 til 130 elever. For Bo Vesterbye har 
 destinationen i mange år været Sälen i Sverige, og 
det er ikke nogen tilfældighed. 

”Sälen er det bedste skiområde i Norden, og det er 
meget velegnet til skoler. Alle elever synes, det er 
sjovt at stå på ski her. Der er noget for alle niveau-
er, både rutinerede og begyndere bliver udfordret. 
Særligt begynderbakkerne er gode, hvilket har en 
stor værdi, når man er afsted som skole. Hytterne 
er store, og de ligger tæt på pisterne”, siger han.

”Hos Unitas Rejser er tingene altid i orden. Vi kan 
som lærere læne os tilbage og ikke spekulere på, 
om der nu er noget, der ikke er styr på.

Uanset hvor tæt vi er på afrejse, er de altid meget 
fleksible i planlægningen af turen, hvilket er utro-
ligt vigtigt for os. Og så er det optimalt, at de har 
et lokale på stedet, hvor vi kan klæde om, opholde 
os og samles til instruktioner og underholdning”, 
siger han.

Ski flytter grænser. En skolerejse på ski giver 
eleverne personlige sejre. For 20. år i træk tag-
er Bo Vesterby til Sverige for at give eleverne en 
oplevelse for livet.

LÆS HELE INTERVIEWET PÅ 
WWW.UNITASREJSER.DK



ACTION OG FRILUFT
På disse rejser kan I forvente action og natur på én 
og samme tid. Med de aktive udfoldelser på rejsen 
styrker I sammenholdet og fællesskabet i gruppen, 
og nogle elever oplever måske at overskride egne 
grænser og finder ud af, at de kan mere, end de 
troede. Action og friluftsrejser er aktuelle for små 
som store grupper, så hvad enten I overvejer at 
tage af sted med hele skolen, hele årgangen eller 
en mindre gruppe, er det muligt at tilpasse rejsen.

Aktiviteterne kan f.eks. være  rappelling, mountain-
bike  eller river rafting. Da mange af aktiviteterne 
foregår udendørs, vil I opleve masser af natur og 
forskelligt terræn. Hvert land har sin egen sær-
prægede natur med bjerge, fjelde, dale og floder, 
som gør oplevelserne på skolerejsen endnu bedre.

På alle rejsemål kan aktiviteterne kombineres med 
kulturelle udflugter til eksempelvis byer, skoler 
eller institutioner, gamle slotte, virksomheder, se-
jlture eller en aften med lokale indslag og madspe-
cialiteter.

KAN LÆRERNE IKKE BARE SELV UNDERVISE I  
AKTIVITETERNE?
Unitas Rejser vægter sikkerhed på skole rejsen 
meget højt. På en action-tur er der mange sik-
kerhedsforanstaltninger at tage højde for, derfor 
ønsker sam arbejdspartnerne på destination-
erne ofte at bruge deres egne instruktører. Vores 
samarbejds partnere bruger kun professionelle 
guider og instruktører. Det gør også, at vi kan stå 
inde for at sikkerheden og rammerne er i orden.
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AKTIVITETSNIVEAU
Uanset om skolerejsen udelukkende går ud på 
fysisk aktivitet og grænsebrydende udfordringer, 
eller I blot ønsker en enkelt dags aktiviteter, er der 
muligheder på alle action destinationer.
Tjekkiet, Polen og Tyskland har meget at byde på, 
når det kommer til action aktiviteter. Alle tre steder 
finder I f.eks. aktiviteter som klatring og rappelling, 
vandreture i bjergene, off-road scooter, rope-park, 
mountainbike og meget mere – aktiviteter, som I 
kan nå to-tre stykker af om hver dag. Prisniveauet 
ligger generelt i den lavere ende.   

Spanien, Italien, Cypern eller Malta byder langt 
hen ad vejen også på de aktiviteter, som udbydes 
i Tjekkiet, Polen og Tyskland, men kan i kraft af 
klima og natur supplere med dykkemuligheder, 
klatring på klippe kyster, rappelling, klatring og 
spring i huler, vandfald osv. Disse aktiviteter tager 
længere tid og kræver mere udstyr og instruktion 
og er derfor lidt dyrere. 

Destinationer:
Toscana, Malta, Cypern, Krakow, Lombadiet, Nord-
spanien,  Spindl, Harzen, Oberhof og Winterberg 
mfl.



STORBY
En skolerejse til en storby kan give et ekstra indspark 
til under visningen. Her har eleverne mulighed for 
at se og opleve nogle af de steder, de læser om i 
historiebøgerne, hører om i musikundervisningen 
eller debatterer i samfundsfagstimerne. Det kan 
gøre undervisningen mere nærværende at få ud-
løst en ’aha’-oplevelse hos eleverne, når I besøger 
Colosseum i Rom, Auschwitz i Krakow eller Muren 
i Berlin. 

Mødet med en anden kultur, et andet sprog og et 
andet lands historie er ofte en stor oplevelse for 
eleverne. At komme op i Eiffeltårnet i Paris, se en 
musical i London eller slentre ned ad Ramblaen i 
Barcelona. 

Målet for en skolerejse til en storby kan være at 
udforske et emne eller tema fra undervisningen, 
men det at rejse uden for de danske grænser kan i 
sig selv være utrolig berigende. 

Destinationer:
London, Paris, Dublin, Rom, Firenze, Krakow, Bar-
celona, Amsterdam, Bremen, Prag, Berlin, Buda-
pest, Riga, Hamburg, Nürnberg, Tel Aviv og Jeru-
salem mfl.
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KOMBINÉR STORBY OG ACTION
Storby og action kan med fordel kombineres på 
skolerejsen. 

Det kan f.eks. være på en skole rejse til 
Krakow, hvor I besøger Schindlers museum og 
udryddel seslejren Auschwitz de første dage 
og derefter bruger de næste dage på river-
rafting, klatring og rapelling i bjergene syd for  
Krakow. Det kan give en god afveksling og luft-
forandring for eleverne efter nogle tunge og 
rørende besøg på museum. I har på den måde 
mulighed for at give eleverne oplevelser både med 
faglig tyngde og fysiske udfordringer. 

Kombinationen kan også indeholde kulturelle 
besøg på skoler og institutioner, eller ´pizzabag- 
ning´ i Toscana, hvor eleverne lærer at lave 
italiensk pizza.

Destinationer med både action og storby:
Krakow/Pieniny, Firenze/Toscana, Prag/Spindl, 
Barcelona/Sierra de Guara, Milano/Lombadiet 
m.fl.

Se Nykøbing Katedral-
skoles  video fre Toscana på  

www.unitasrejser.dk 
under ‘Kunderne siger’



STUDIETUR
På en studietur går I et fagligt spadestik dybere 
end på den gængse skolerejse. 

Studieturen har fokus på en bestemt indfaldsvin-
kel og er en rejse, som kræver et større engage-
ment og deltagelse fra eleverne. Programmet kan 
være stykket sammen på en måde, så det bidrager 
naturligt til undervisningen. Det er oplagt at lave 
noget forberedelse hjemmefra, så I kan få det 
mest optimale ud af rejsen. 

Studieturen kan f.eks. indeholde virksomheds-
besøg, udveksling med skoler, besøg på institu-
tioner eller have særlige gastronomiske indslag. 
Det kan være et besøg i Europa-Parlamentet i 
Bruxelles – EU’s hjerte. Det kan være et ophold i 
vidunderlige Wien - hovedstaden for klassisk kunst 
og musik. Eller det kan være, at I vil udforske hip-
piernes historie i San Francisco. Kun fantasien sæt-
ter grænser. Det er populært at kombinere to byer 
på en studietur.

Destinationer:
Beijing og Shanghai, London og Oxford, Paris og 
Normandiet, Bruxelles og Amsterdam, Firenze 
og Rom, Barcelona og Caminoen, Berlin og Prag, 
Wien, New York og Washington, San Francisco, Tel 
Aviv og Jerusalem mfl.   
 
OPLEV DESTINATIONEN INDEN I REJSER MED 
ELEVERNE
Er I kommet nærmere hvilken form for skolerejse, 
I skal på  -eller er I stadig i tvivl? 

Når man har ansvaret for en større gruppe unge 
mennesker, kan det i nogle tilfælde være rart at 
vide, præcis hvad man møder, når man rejser til 
udlandet. Har I ikke selv været på destination  en 
før, kan det være en god idé at tage med rejse-
bureauet på en inspirationstur. Her får I mulighed 
for at opleve destinationen på egen hånd, inden I 
rejser afsted med eleverne. 

Læs mere om hvilke former for inspirationsture 
Unitas Rejser tilbyder (her henvises de til #8 i 
håndbog en).
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INTERVIEW MED LONE GLENSTRUP, 
NYKØBING KATEDRALSKOLE
“Det var et ganske fint hotel. Nogle af eleverne valg- 
te dog et par aftener at spise et andet sted. Men 
både vi og chaufførerne spiste på hotellet, og vi 
blev alle meget fint behandlet. 

Et par gange var der lidt larm om natten, hvor vi 
blev vækket af “hotelfatter”, det var nu mest nogle 
unge italienere, som var meget højrøstede, når de 
kom hjem, men det var som om, at “hotelfatter” 
ikke helt ville indse, at det var dem. Men sjovt nok 
om morgenen var der igen det største smil på hans 
læber.  Så vi har været rigtig glade for at bo der, og 
alt forløb gnidningsløst.

“Hotelmutter”, som ikke kunne et ord engelsk, 
talte vi meget med, og den sidste dag kom hun 
med et stort skilt, hvor der stod “thank you”, som 
hun gik rundt med til alle elever og os lærere... 
Hvis vi skal afsted igen næste år, hvilket jeg på nu-
værende tidspunkt stærkt regner med, vil vi meget 
gerne bo samme sted”.

"Tak for et godt samarbejde. Godt valg af bus-
chauffører, hotel og adventurefirma. Det var 
pengene værd. Og som eleverne bagefter har 
skrevet på facebook: det  var ikke en studietur, 
men paradis".

LÆS HELE INTERVIEWET PÅ 
WWW.UNITASREJSER.DK



Bus, tog eller fly? Når I skal vælge hvilken rejseform, 
I vil benytte på skolerejsen, kan der være nog- 
le forskellige ting, I skal forholde jer til.
Ofte bliver det helt naturligt bestemt af destina-
tionen, antallet af elever, økonomi osv. Hver rejse-
form har sine fordele og ulemper. Få et overblik 
her.  

BUS
Bus er en meget popu lær rejseform på skolerejser. 
I kan rejse i store grupper, og der er meget flek-
sibilitet under rejsen. Bussen kan køre fra skolens 
adresse og direkte til slutdestinationen. Det bety-
der, at I er fri for skift og unødig ventetid. Samtidig 
kan bussen medbringe større bagage så som mad, 
skiudstyr, musikinstru menter osv. Mange skoler 
ønsker at medbringe egen mad til turen og ophol-
det, da det kan give  besparelser, men der skal ta-
ges hensyn til plads og vægt.

Samtidig kan bussen være til rådighed under op-
holdet som transportmiddel til aktiviteter, på den 
måde er I fri for at skulle benytte offentlige trans-
portmidler med en stor gruppe unge mennesker. 
Dog skal der tages højde for kørehviletidsreglerne, 
som kan betyde, at bussen ofte ikke kan benyttes 
på ankomstdagen og hjemrejsedagen. Rejser med 
busser egner sig til distancer op til 1.500 km. 

Det er mest økonomisk at rejse med bus, hvis 
I kan fylde bussen mest mulig op. Rejser I med 
en mindre skole gruppe, skal I derfor være 
 opmærksomme på, om det kan svare sig at rejse 
i bus. Prisen pr. person afhænger af, hvor mange 
sæder der benyttes i bussen. Hvis I f.eks. kun er 
20 personer, betaler I stadig for de resterende 29 
pladser i bussen. Så jo bedre I kan udnytte pladsen 
i bussen, jo mere økonomisk er det.

#3 REJSEFORM
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Tag en snak med rejse-
bureauet om muligheder, 
fordele og ulemper i for-
bindelse med rejsemål og 

rejseform.

Køre- hviletidsregler 
bliver naturligvis overholdt 
- det er din tryghed og sik-
kerhed. Reglerne variere 
lidt, alt efter om bussen er 
1- eller 2-mandsbetjent. 
Særlige ønsker om pauser 

mv. aftales forud med din 
rejsekonsulent.
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FORDELE VED BUS
• Attraktiv rejseform for store grupper
• Bussen kører direkte fra skolen til destina-

tionen  - ingen skift eller unødig ventetid
• I kan medbringe mere bagage som mad, ski-

udstyr, musikinstrumenter osv.
• Det er muligt at medbringe egen forplejning 

til busturen (maden nydes udenfor i pau-
serne)

• Der er mulighed for socialt samvær undervejs
• Bussen kan være til rådighd under opholdet 

(med forbehold for kørehviletidsreglerne)
• I kan tilpasse køreplanen, som I ønsker

ULEMPER VED BUS
• Rejsetiden kan være lang alt afhængigt af 

destinationen
• Det kan være dyrt i små grupper
• Hvis det er nødvendigt med trailer på bussen, 

kan det have indvirkning på transporttiden og 
bevægeligheden i en storby

GODE RÅD TIL SKOLEREJSER MED BUS
• Medbring en pude og et tæppe ved længere 

distancer samt en tandbørste i bussen, da 
det kan være svært at komme til bagagen 
undervejs

• Pak med omtanke. Pladsen kan være snæver, 
hvis I rejser mange

• Informer rejsekonsulenten, hvis I skal have 
plads til egen mad, skiudstyr el. lign.

• Husk at benytte ofentlige toiletter i pauserne, 
da bussens toilet har begrænset kapacitet

Tag en snak med rejse-
bureauet om muligheder, 
fordele og ulemper i for-
bindelse med rejsemål og 

rejseform.



TOG / RUTEBUS
Skolerejse med tog er en attraktiv rejseform for 
mindre grupper forudsat, at der er togforbindelser 
til den pågældende destination. Tognettet i Europa 
byder på mange muligheder, og det samme gør ef-
terhånden også det store netværk af fjernbusser. 

Når I rejser med tog, skal I være opmærksomme 
på ikke at medbringe mere baggage, end I selv kan 
bære. 

Skolerejsen med tog eller rutebus kan være pas-
sende for f.eks. et linjefag eller enkelte klasser. 
Hvis I f.eks. er 12 personer, som skal til Berlin, vil 
det typisk være mere fordelagtigt at rejse med tog  
eller rutebus fremfor egen bus eller fly.

FORDELE VED TOG / RUTEBUS
• Attraktiv rejseform for mindre grupper
• I betaler kun for de sæder, I skal bruge
• Der er god bevægelighed i toget og god 

mulighed for socialt samvær på rejsen

ULEMPER VED TOG / RUTEBUS
• I har ikke egen bus til rådighed under ophol-

det
• I kan ikke medbringe mere bagage end, I selv 

kan bære
• I er afhængige af togenes / bussernes afgangs- 

tider og rutenet

GODE RÅD TIL REJSER MED TOG / RUTEBUS
• Medbring evt. pude og tæppe ved længere 

distancer
• Pak let og ikke mere end I kan bære
• Pas på ejendele
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FLY
Fly er en behagelig og effektiv rejseform, som giver 
mulig hed for at nå destinationer, der ligger langt 
væk. Det er en rejseform, som kræver planlægning 
og lidt tålmodighed at sætte sig ind i, og så er det 
en god idé at være ude i god tid.

Der kan være store fordele ved at booke via et 
rejsebureau, hvis skolerejsen skal foregå med fly. 
Priserne på et flysæde falder desværre ikke i takt 
med, at størrelsen på gruppen øges. Men er I ude 
11 måneder før en given afrejsedato, kan rejsebu-
reauet som udgangspunkt forhandle sig frem til 
de bedste priser på fly via en gruppereservation, 
som samtidig giver stor fleksibilitet. For at kunne 
lave en gruppereservation skal I være minimum 10 
personer.

11 måneder før afrejse ved I  formentlig ikke, hvil-
ke elever, der er på hvilke hold til næste skoleår, 
men med en gruppe reservation betyder det ikke 
 noget. Hvis I blot har et cirka antal personer og 
kan fastlægge datoerne for rejsen, så kan plad-
serne reserveres og priserne garanteres – uden at 
I hæfter for noget. 

Ofte kan reservationen, mod et mindre gebyr, an-
nulleres helt op til 100 dage før afgang og frem til 
30-60 dage før afgang kan antallet justeres, navne 
ne ændres osv.

Det giver en stor sikkerhed for, at der er plads nok, 
I ikke kommer til at hænge på tomme sæder eller 
være udsat for risikoen for at skulle betale en for-
mue, hvis der kommer en navneændring.



KAN VI IKKE SELV BESTILLE FLYBILETTER?
Det er ikke nogen stor videnskab selv at booke 
flybilletter, men det kan blive en dyr affære. Hvis 
I skal booke til en gruppe, vil I ikke have samme 
fleksibilitet, som når I bruger et rejsebureau, der 
kan lave gruppereservationer.  

Hvis I selv bestiller flybilletter på nettet, hæfter I 
for pladserne, og I kan som udgangspunkt hver-
ken ændre navn eller afmelde en plads. I kan først 
 be stille billetterne, når I kender navnene på de 
elever, som skal med på rejsen. Derudover er det 
ofte sådan, at når I bestiller selv, er det f.eks. ni bil-
letter ad gangen. Når I booker de første ni billetter, 
er prisen af og til bedre, end den et rejsebureau 
kan tilbyde, men ved de næste ni billetter stiger 
prisen ofte. Her kan man f.eks. være nød saget til 
at købe dyrere Business Class billetter for at få alle 
elever med på samme fly. Samtidig risikere I opde-
ling af gruppen, hvis I bliver ombooket pga forsin-
kelser eller aflysninger.

FORDELE VED FLY
• Kortere rejsetid  - I kan udnytte dagene mere 

effektivt
• I kan nå destinationer, som ligger langt væk
• I betaler kun for de pladser, I skal bruge

ULEMPER VED FLY
• Priserne er variable
• Afgangstider er ufleksible
• I er låst af flyets rutenet
• Det er svært og dyrt at have stort udstyr med
• I har ikke egen bus på destinationen

GODE RÅD TIL SKOLEREJSER MED FLY
• Vær ude i god tid ved bestilling
• Begræns mængden af bagage, da I selv skal 

bære på og betale for ekstra vægt.
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KØR SELV
Har I selv en turistbus eller lignende, er det muligt 
at lave skolerejsen som en ‘kør selv’-rejse. Vær 
dog opmærksom på, at I risikerer at miste dæk-
ningen af Loven om Pakkerejser, hvis produktet, I 
køber hos rejse bureauet, ikke består af minimum 
to ydelser. Disse to ydelser kan dog sagtens være 
ophold og aktivi tet er. 

Har I kontakt med et fast busselskab eller en 
chauffør, som I ønsker at benytte, kan rejse-
bureauet bestille kørslen direkte ved selskabet 
eller chaufføren, således har I stadig en samlet 
pakkerejse. 

Læs mere om Loven om Pakke rejser i afsnit #11 i 
hånd bog en.



HOTEL OG HOSTEL
Om indkvarteringen er på Hotel eller Hostel er 
som udgangs punkt to sider af samme sag og et 
spørgsmål om pris og udbud. Begge typer kan 
have enkelt-, dobbelt- og flersengsværelser og 
være med bad/toilet på værelserne eller på gan-
gen. Generelt har hostels større flersengsværelser, 
helt op til f.eks. 14-16 senge.

På hoteller er sengelinned, håndklæder og mor-
genmad inkluderet i prisen. På hostels er de tre 
ting som oftest tilkøb, men kan dog være inklu-
deret.

Prismæssigt vil hoteller oftest være dyrere end 
hostels, men dette kan svinge fra land til land, og 
i skiområder kan hoteller være meget billige uden 
for skisæson  en og dermed være en rigtig god ind-

kvartering i forbindelse med actionture. I nogle 
lande, f.eks. Østrig og Italien, findes der decidere-
de ungdomshoteller, som er indrettet med aktivi- 
teter som sportshal, samlingslokale, bordtennis 
osv. så der er noget at foretage sig om aftenen eft-
er dagens skiløb.

Har I specieller ønsker for belig genhed og pris, 
eller stiller gruppens størrelse krav til størrelsen af 
indkvarteringsstedet, så er rejsebureauet behjæl-
pelig med at finde det sted, der passer jer bedst.

Pensionsmulighederne på hoteller og hostels er 
varierende. Læs mere om forplejning i afsnit #5 i 
håndbogen.

#4 INDKVARTERING
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Tag en snak med rejse-
bureauet om muligheder, 
fordele og ulemper i for-
bindelse med rejsemål og 

rejseform.
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HYTTER 
OG LEJLIGHEDER
Hytter og lejligheder er mest brugt i de nordiske 
lande, men kan dog også findes andre steder.
Den store fordel ved dennne indkvarteringsform 
er, at I kan danne mindre ‘familiegrupper’ og med-
bringe mad til hele opholdet.

Dette giver mulighed for at arbejde med sociali- 
sering og sammenhold som en del af skolerejsen. 
Grupperne kan selv stå for madlavning evt. indkøb, 
rengøring osv. og har derved et naturligt samlings- 
punkt, når de er færdige med dagens aktiviteter.

I skal selv medbringe sengelin ned, håndklæder, 
viskestykker osv. Flere steder er det muligt at 
tilkøbe slutrengøring samt leje af sengelinned og 
håndklæder.

CAMPING OG MOBIL-
HOME
I forhold til skolerejser kan man sige, at Mobil 
Homes er Syd  euro  pas svar på Nordens hytter. Når I 
indkvarteres i Mobil Homes kan eleverne få oplevel- 
sen, der ligger i selv at gå på marked og købe 
ind, tilberede måltider af de måske lidt fremme-
de fødevarer på stedet og få det fællesskabs-
dannende element, der ligger i at arbejde sam-
men om ‘husholdning en’.

På campingpladsen kan I nyde klimaet, og de 
fleste steder er der gode muligheder for sports-
aktiviteter og f.eks. at lave fælles grillaftner el. lign.
Mange campingpladser har egen restaurant eller 
cafeteria og vil gerne arrangere kokke- eller piz-
zakurser for eleverne.

.

HOME STAY
På nogle rejsemål er det muligt at arrangere 
’Home Stay’, hvilket vil sige privat indkvartering.
Som oftest vælges en kombination af ’Home Stay’ 
og f.eks. hostel for at give eleverne  ople vel sen af 
at komme tæt på den lokale levevis og samtidig få 
fælles oplevelser med den ’store’ gruppe. 

HVILKEN INDKVARTERING HVONÅR?
Indkvarteringerne har hver sine fordele og ulem-
per, men i  korte træk er hotel og hostel en for-
del, når I på rejsemålet har fuldt dagsprogram 
og færdes rundt i storbyen eller har lange dage. 
Hytter, lejligheder og Mobil Homes er en fordel, 
når I bruger mere tid i hytterne og vil bruge dette 
i forbindelse med socialt fællesskab.



Hvad skal I vælge? Ingen, noget eller fuld pension? 
Det skifter meget fra land til land, hvad der er bil-
ligst. Samtidig er det ofte afhængig af, hvilken skole- 
rejse I tager på og hvor meget tid I har at gøre med 
i programmet, om I selv vil lave mad osv. 

SELVFORPLEJNING
Selvforplejning er oplagt i hytter, lejligheder og 
Mobil Homes. Det er et godt  socialt input for ele- 
verne at være på selvhusholdning, men det 
kræver også planlægning og tid både før og under 
rejsen. Hvis I rejser med en stor skolegruppe, kan 
rejsebureauet hjælpe med kontakt til det lokale 
supermarked til f.eks. at bestille mælk eller andet 
på forhånd. 

1/4 PENSION
Er der ikke så meget ‘fritid’ i programmet, f.eks. på 
en storbyrejse, så anbefales det som minimum at 
have 1/4 pension, dvs. at morgenmaden foregår 
på hotel eller hostel. De øvrige måltider kan even-
tuelt lægges ind i programmet, eller eleverne kan 
klare sig på egen hånd.

1/2, 3/4 ELLER FULDPENSION
Når  skolerejsen ikke går til en hytte med selvfor-
plejning, er den mest optimale løsning som oftest 
at bo med enten 1/2 pension, dvs. morgen- og af-
tensmad, eller endnu bedre med 3/4 pension, som

indebærer morgen- og aftensmad samt mulighed 
for at smøre madpakke til frokost. Denne løsning 
er optimal på skiture sydpå eller actionture, hvor 
der er fuldt program hele dagen, og hvor der ikke 
er tid til selv at lave mad eller mulighed for at spise 
andre steder. Fuldpension er næsten det samme 
som 3/4 pension, dog med den forskel, at ‘madpa-
kken’ spises på hotellet. Dette kan være en dårlig 
løsning, da I bliver låst mere fast i programmet.

FORPEJNING UNDERVEJS
Rejser I med bus eller tog, kan I selv medbringe 
mad til turen. Det kan dog kræve ekstra planlæg- 
ning hjemmefra og mere bagageplads, hvis I er en 
større skolegruppe. 

Ønsker I ikke selv at medbringe mad til turen, har 
Unitas Rejser aftaler med spisesteder, hvor der kan 
bestilles mad på forhånd, så I undgår spildtid, og I 
er sikre på, at der er plads til en stor gruppe. 

#5 FORPLEJNING
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INTERVIEW MED OLE C. KONDRUP,
FORSTANDER OP RYDHAVE SLOTS EFTERSKOLE
”Hotellet, værelserne, maden, serviceniveauet og 
hygiejnen giver vi absolut topkarakterer. Jeg tror 
faktisk ikke, jeg nogensinde har oplevet bedre be- 
tjening af en skoletur. Og jeg har rejst med unge 
siden 1986. Jeg er nødt til at lede efter private ture 
på hotel for at finde noget, der kan matche,” siger 
tidligere forstander på Rydhave Slots Efterskole, 
Ole Conrad Kondrup.

I flere år var han med eleverne, personalet og tid-
ligere elever på skitur til Obertauern i Østrig. ”Hvor 
sneen har hjemme,” sådan beskrives Obertauern, 
som ligger knap 100 kilometer syd for Salzburg, 
og der er da også både høj snesikkerhed og alpin-
pister og langrendsløjper til begynderen og den 
øvede.

SKITUR FREM FOR SKIFERIE
Det er ikke tilfældigt, at skolen vælger at kalde det 
skiture frem for skiferier. Selvom mange danskere 
betragter skiløb som ferie, er det for Rydhave Slots 
Efterskole ikke ferie, men tværtimod en fast del af 
årets undervisningsprogram. Skiturene supplerer 
skolens idrætsundervisning, og før afrejse bliver 
der trænet ihærdigt til skiturenes strabadser. Også 
under turene bliver nogle af aftenerne brugt på at 
undervise eleverne i stå på ski gennem træning på 
løjperne og ved at styrketræne.

”JEG TROR IKKE, JEG NOGENSINDE HAR OPLE�
VET BEDRE BETJENING AF EN STUDIETUR”

LÆS HELE INTERVIEWET PÅ 
WWW.UNITASREJSER.DK

På Rydhave Slots Efterskole er skiture til Østrig 
en fast del af skoleårets undervisning.

Kilde: Allan Juul



Når I har besluttet jer for, hvor skolerejsen skal 
gå hen, følger den vigtigste forudsætning for en 
vellykket skolerejse – et veltilrettelagt  program. 
Programmets udformning afhænger af rejse målet, 
hvilket formål I har med skolerejsen og naturligvis 
jeres budget. 

Det er en stor fordel at forvent ningsafstemme, 
hvad I og eventuelt eleverne ønsker, at skole- 
rejsen skal indeholde, inden I går i gang med 
planlægning  en. Rejsebureauet kan hjælpe med in-
spiration til aktiviteter og seværdigheder, der kan 
være relevante for jer samt rådgive og vejlede om, 
hvad der reelt kan lade sig gøre indenfor de ram-
mer, I har med at gøre. En god dialog og løbende 
forventningsafstem ning er afgørende for, at I får 
den skolerejse, I ønsker. 

På de næste sider kan I få et over blik over hvilke 
ting, I skal forholde jer til i forhold til programmet 
indenfor de forskellige rejsetyper. 

Der er ikke to skolerejser, der er ens. Derfor skræd-
dersyr Unitas Rejser altid den enkelte skolerejse 
fra gang til gang, så det passer til netop jeres øn- 
sker og behov. Det kan være, at I har egne kon-
takter på rejsemålet, eller I ønsker selv at stå for 
dele af programmet – det er op til jer. Rejsekonsu-
lenterne har flere års erfaring med at planlægge 
programmer for forskellige rejsetyper og rejsemål.

BESØG PÅ SKOLEN
I kan vælge, at rejsekonsulenten kommer ud og 
besøger jer på skolen, hvor I kan drøfte program-
mets indhold. På den måde kan I undgå en lang 
mailkorrespondance og evt. misforståelser. 

Det er også muligt, at rejsekonsulenten kan 
komme og holde et kort oplæg for eleverne inden 
afrejse, hvor de får indblik i, hvad de kan komme til 
at opleve på skolerejsen. 

#6 PROGRAMMET

#6                                                                                                                                                                                                    #6



#6                                                                                                                                                                                                    #6

SKI
Når I skal planlægge en skole rejse på ski, er det 
en god idé at forholde jer til følgende:

SKILEJE OG LIFTKORT
• Hvor mange dage vil I stå på ski?
• Vil I stå på alpin, langrend eller begge dele?
• Vil I leje snowboard?
• Medbringer I selv udstyr?
• Har I elever med handicap eller skader, som
 har brug for særligt skiudstyr eller skal akti- 
 veres ved andre aktiviteter?

SKIUNDERVISNING
• Står I selv for skiundervisning eller vil I have  
 tilknyttet en privat underviser?
• Hvor mange elever skal have
 undervisning?

ALTERNATIVE SNE- OG VINTERAKTIVITETER
På mange skidestinationer er det muligt at lave 
meget andet end at stå på ski. I kan derfor vælge 
at lægge aktiviteter ind i programmet, som giver 
lidt afveksling i skiløbet. Det kan være en eftermid-
dag, en aften eller en hel dag, hvor I laver noget 
andet. Det giver mulighed for at samle eleverne på 
alternative måder. 

HER ER ET SAMLET UDPLUK AF AKTIVITETER 
FRA FORSKELLIGE DESTINATIONER:

• Sne-rafting
• Kælk
• Hundeslæder
• Isfiskeri
• Skøjteløb
• Curling
• Primitiv overnatning bjælkehytte
• Isklatring
• Snescooter
• Elgsafari
• Fakkelture
• Natski
• Bobslæde
• Skihopbakke
• Vandretur med snesko
• Bueskydning



ACTION OG FRILUFT
Vil I på en skolerejse med action og friluftsliv, bør 
I forholde jer til elevernes fysiske niveau. Hvor 
svære skal aktiviteterne være, og skal der indgå 
aktiviteter alle dage i programmet eller kun et par 
af dagene? 

Det er afgørende, hvilket formål I har med skolerej- 
sen. Handler det om at rykke elevernes grænser 
eller handler det om teambuilding? Eller en kombi-
nation heraf?

Jeres valg af rejsemål spiller naturligvis også ind – 
vores destinationer udbyder forskellige aktiviteter 
i forskellige sværhedsgrader. 

• Canyoning
• Moutainbike
• Huleklatring
• Coasteering
• Trekking
• Klippeklatring
• Advennture parks
• Kajak
• Dykning
• Snorkling
• Rappelling
• Segway
• Golf
• Ridning
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• Bueskydning
• Vandring
• River rafting
• Sky walk adventure
• Fisketur
• Skovhugger for et 

døgn
• Off Road Scooter
• Giant Swing
• Paintball
• Cykelparkour
• GPS-løb
• Sky trampolin

HER ER ET SAMLET UDPLUK AF AKTIVITETER FRA 
FORSKELLIGE DESTINATIONER:
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STORBYREJSE OG 
STUDIETUR
Vil I på en storbyrejse eller en studietur, handler 
det igen om, hvilket formål I har med skole rejsen. 
Har I en særlig indgangsvinkel til et bestemt 
rejsemål eller fagligt tema, som I ønsker at udfolde 
fra undervisningen? Er formålet at lære et sprog, 
at udforske historien eller at opleve musik? Eller er 
I en linjeklasse i biologi, som vil opleve og deltage 
i driften på en vingård? Mulighederne er mange. 

Kendetegnet ved de fleste studie ture i forhold til 
storby rejser er et større elev-engagement f.eks. i 
form af en opgave før, under eller efter turen, kon-
takt til lokale beboere, studie om lokal historie, ge-
ografi, arkitektur, samfundsforhold eller lignende. 
Mange skoler lader eleverne forberede oplæg om 
bydele, befolkning, historiske begivenheder osv., 
som de så fremlægger for hinanden undervejs.
Tag en dialog med en rejsekonsulent om, hvilke 
muligheder der er på en storbyrejse eller en studie- 
tur. I kan få tilrettelagt program alt fra generel sight-
seeing til dybdegående vinkler på et særligt emne. 

Unitas Rejser har lokale samarbejdspartnere på de 
fleste store rejsemål og har hjulpet mange skole-
grupper med individuelle ønsker og idéer til pro-
gram.

HERUNDER KAN I FÅ INSPIRATION TIL FOR-
SKELLIGE TEMAER:

• Gastronomi (kokkekurser og produktions-
besøg)

• Farmstay
• EU og Nato
• Fra Flower Power til Silicon Valley
• Fotorejse
• Udveksling
• Virksomhedsbesøg
• Besøg på institutioner
• Vandring på Caminoen
• Klassisk musik
• Hestegalla
• Kunst
• Besøg YMCA



KOMBINÉR STORBY 
OG ACTION
Storby og action kan med fordel kombineres på 
skolerejsen. Det kan f.eks. være på en skolerejse 
til Krakow, hvor I besøger Schindlers Museum og 
udryddelseslejren Auschwitz, de første dage. Der- 
efter bruges de følgende dage på riverrafting, klat-
ring og rapelling i bjergene syd for Krakow. Dette 
er en god afveksling og luftforandring for eleverne 
efter nogle tunge og rørende besøg på museum. 
På denne måde har I mulighed for at give eleverne 
oplevelser med både faglig tyngde og fysiske ud-
fordringer.

Kombinationen kan også indeholde kulturelle 
besøg på skoler og institutioner eller pizzabagning 
i Toscana, hvor eleverne laver rigtig, italiensk pizza.
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"VI BRUGER SKOLEREJSENS SUCCESOPLEVELSER 
I DET DAGLIGE LIV PÅ SKOLEN".
Når Husby Efterskole er på actionrejser til Tjekkiet, 
styrker det sammenholdet mellem eleverne, der 
alle får prøvet både fysiske og personlige grænser 
af  - og det et er et plus, når eleverne kommer hjem 
på efterskolen, fortæller forstander, Jesper Wedel.
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ANKOMST OG AFREJSE
Når programmet for skolerejsen skal planlægges, er 
der naturligvis en række praktiske ting at tage høj-
de for f.eks. rejsetider, kørehviletid osv. Her er det 
særligt ankomstdagen og afrejse dagen, I skal være 
opmærksom me på.

ANKOMSTDAGEN
Tidsmæssigt skal der være en fleksibilitet, så der er 
plads til en evt. forsinkelse undervejs, uanset om det 
er med bus, tog eller fly. Programmet på ankomst-
dagen bør derfor ikke være af en karakter, hvor der 
følger økonomiske tab med sig, hvis et punkt i pro-
grammet er nødsaget til at blive udskudt eller aflyst.

Buschaufførerne har som udgangspunkt ikke mere 
køretid, når I ankommer til destinationen, og først 
efter 9 timer må de køre igen. Det skal der naturligvis 
tages hensyn til i planlægningen.
Indkvarteringsstedet har I som udgangspunkt først 
adgang til hen på eftermiddagen, men mange steder 
kan det arrangeres, at bagagen opbevares i et lokale 
i løbet af dagen.

AFREJSEDAGEN
For busrejser kan der som udgangspunkt ikke rådes 
over bussen på afrejsedagen, da chaufførerne skal 
hvile i 9 timer før afgang. Hvis der i programmet 
er behov for bus den sidste dag, kan det aftales 
nærmere med en rejsekonsulent om at leje en lokal 
bus. Rejser I med fly, skal der alt efter afstanden fra 
overnatnings stedet til lufthavnen lægges tid ind, så 
I ikke kommer for sent til en flyafgang, hvis der f.eks. 
er tæt trafik til lufthavnen.

Der skal tjekkes ud fra indkvarte ringsstedet om 
morgen, og hvis I har program i løbet af da-
gen, kan det klares med, at bussen pakkes fra 
morgenstunden, eller at I får et lokale stillet til 
rådighed til opbevaring af bagage. Dette skal al-
tid klarlægges i forbindelse med bestillingen af 
rejsen. Mange steder er det muligt at få adgang 
til omklædning og et bad før hjemrejsen.  



Udgangspunktet for hvor skole rejsen kan gå hen 
og hvad programmet kan indeholde afhænger i 
høj grad af, hvilke økonomiske rammer I har. Men 
selvom rådigheds beløbet kan være begrænset, 
når man planlægger en skolerejse, betyder det 
ikke nødvendigvis, at mulighederne er få. Alt af-
hængig af hvor I vil hen, i hvilken tidsperiode, hvor 
mange I er, hvilken rejseform I benytter og hvor 
lang tid I vil være afsted, varierer priserne meget. 

Det er godt at have en idé om, hvilke rammer jeres 
budget be væger sig indenfor, inden I kontakter 
rejsebureauet. På den måde kan I få den bedste 
rådgivning til, hvor I skal rejse hen, hvor lang tid og 
på hvilket tidspunkt. 

VALG AF DESTINATION
Destinationen for skolerejsen er meget afgørende 
for, hvilken pris I kommer til at betale. I kan f.eks. 
spare transportomkostninger ved at tage til Sve-
rige på ski fremfor Østrig pga. den kortere afstand. 
Actionaktiviteter er eksempelvis billigere i Polen 
end i Toscana – oplevelserne kan være lige store 
og berigende begge steder. 

BESTIL REJSEN I GOD TID
Det er altid en god idé at være ude i god tid. 
Sandsynligheden for at få gode priser er langt høj-

#7 HVOR LANGT RÆKKER BUDGETTET?
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ere og samtidig giver det en fordel at have længere 
tid at løbe på, hvis I bliver nødsaget til at afbestille 
noget.   

TIDSPERIODE
Forhør rejsekonsulenten om der er nogle perioder, 
der er billigere at rejse i end andre. Det er f.eks. 
ofte billigere at tage på skitur i januar måned frem-
for i uge 7 eller senere. 

SPAR EN DAG VÆK
Nogle gange kan man få budgettet til at løbe 
rundt ved at være afsted én dag mindre. Overvej 
om I kan nøjes med fire fremfor fem dage på rej-
semålet. 

NATKØRSEL
Spar en eller to overnatninger ved at køre til og 
fra destinationen om natten. Ved at ankomme 
om morgenen og rejse hjem om aftenen får I en 
hel dag på destinationen på ankomst- og afrejse-
dagen. 

MEDBRING SELV MAD
I kan spare en del af omkostning erne ved forple-
jning ved selv at medbringe mad til rejsen – f.eks. 
medbragte madpakker i bussen eller I kan, hvis I
bor i hytter eller lejlighed, medbringe  morgen-, 
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middags-, og aftensmad og inddrage eleverne i 
madlavningen. 

GÅ RUNDT
Få tilrettelagt programmet så I kan gå rundt til de 
forskellige seværdigheder og aktiviteter. På den 
måde kan I spare omkostningerne ved metro eller 
leje af lokal bus. 

GRATIS AKTIVITETER
På de fleste destinationer findes der mange gratis 
aktiviteter f.eks. museer, seværdigheder og histo- 
riske lokaliteter eller arrangér aktiviteter, som kan 
foregå i parker og på pladser. Spørg en rejsekonsu-
lent – gode råd er gratis.

VI HAR INGEN 
SKJULTE GEBYRER



PRISFAKTORER FOR 
FORSKELLIGE REJSE-
TYPER 
Prisen på skolerejsen er meget afhængig af de in-
dividuelle valg, I tager, så det er meget vanske ligt 
at opstille generelle regler og priser på, hvad den 
endelige regning bliver på de forskellige rejsemål.

Et rejsebureau vil i langt de fleste tilfælde kunne 
sammensætte en rejse inkl. program billigere, end 
det er muligt for skoler og privatpersoner, fordi bu-
reauet får bedre indkøbspriser ud fra, hvor mange 
gæster de sender til rejsemålet. Selvom rejsebu-
reauet også skal betales for sit arbejde, vil prisen 
stadig være lavere.

På de næste sider er der beskre v et en række pris-
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faktorer for hvilke forhold, der er gældende for 
de forskellige rejsetyper. For at få flere detaljer er 
det en god idé at ringe og få en uforpligtende snak 
med en rejsekonsulent. 
Eller få et overblik over pris eksempler på hjemme-
siden www.unitasrejser.dk. 

SKI
Generelt for alle ski-destinationer gælder det, at 
rejsetidspunktet og rejseformen betyder forskel-
lige priser.
Derudover er der følgende faktorer, som kan have 
indflydelse på prisen i forskellige lande.

Norge:
De fleste skolegrupper i Norge vælger at bo i hyt-
ter, da hoteller med hel- eller halvpension er for-
holdsvis dyrt. I hytter kan I medbringe egen mad 
og undgå de høje norske priser.
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Der er stor forskel på priser i de forskellige om-
råder, og generelt kan man sige, at jo større og 
bedre skiområdet er, jo højere er priserne. 
Andre faktorer er skileje (alpin eller langrend), 
liftkort, sne- og vinteraktiviteter, samlingslokaler, 
transport (færge med måltider undervejs) m.m. 

Sverige:
I Sverige er der de samme hensyn som i Norge, 
men her er I begunstiget af en lavere kronekurs, og 
prisniveauet er f.eks. lavere på mad og dagligvarer 
end i Norge.

Østrig og Tyskland:
Skituren til Østrig eller Tyskland vil i de fleste tilfæl-
de være med indkvartering på ‘Jugend Herberg’ 
eller anden form for hostel eller hotel, hvor halv- 
eller helpension er inkluderet i prisen.
Andre faktorer er skibus, skileje, liftkort, øvrige 
aktiviteter, samlingslokaler, transport (bus med 
måltider undervejs) m.m.

Hvis I er fleksible på rejseperioden med op til 3 
dage før / senere end ønsket, så kan I spare en del 
på prisen, hvis / når vi kan lade busserne pendul-
ere og dermed øge udnyttelsen af dem.

Tjekkiet:
På samme måde som i Østrig og Tyskland er ind- 
kvartering i  Tjekkiet på hostel eller hotel, hvor 
halv- eller helpension er inkluderet i prisen.

Italien:
Her er der gode muligheder for at bo i større lej- 
lighedskomplekser på pisten, og hvor I selv kan stå 
for maden.

STORBY
Prisen på en skolerejse til en storby afhænger 
naturligvis af prisniveauet i det pågældende land, 
byens popularitet som rejsemål og udbuddet af 
overnatningsmuligheder. I kan som regel gå ud fra, 
at jo tættere I vil bo på centrum, jo mere stiger 
prisen.

I ’gamle’ storbyer som f.eks.  London, Paris og Rom 
kan det være svært at finde overnatningssteder 
nær centrum med kapacitet til store grupper på 50 
deltagere eller flere. Derfor kan det være en stor 
fordel at have en bus til rådighed under opholdet.

I lande som Polen og Tjekkiet kan I få mere for 
pengene end i det vestlige Europa.



ACTION OG FRILUFT
Typiske rejsemål for action-ture er Norge, Polen, 
Tjekkiet, Tyskland, Italien og Spanien. Afstand og 
rejseform har selvfølgelig ind flydelse på prisen og 
her skiller Spanien sig lidt ud, da busrejsen er lang. 
Fra Padborg til Barcelona er køretiden ca. 25 timer. 
Så de fleste vil vælge at rejse med fly.
Prisberegningen på action-ture består af to ele-
menter: transport og indkvartering - og aktiviteter.

Hvad angår transport og indkvartering, kan man 
som ‘tommel fingerregel’ sige, at en tur til Polen 
og Tjekkiet indeholder helpension til samme pris, 
som de andre rejsemål koster uden måltider. 

På prislisterne over aktiviteter kan det umiddelbart 
se ud som om, at der er store forskelle i priserne 
på de forskellige rejsemål. Dette skydes dog i høj 
grad, at aktiviteternes niveau varierer fra sted til 
sted og beregningsmåderne er derfor forskellige.
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F.eks. i Tjekkiet er guider og instruktører inklu-
deret i ‘grundprisen’, så prislisten kun gælder leje 
af udstyr og lignende. På andre rejsemål kan in-
struktøren være en del af personprisen f.eks. ved 
mountainbike. 

Derudover er selve aktiviteternes indhold også 
forskellige. Hvor I i Polen godt kan have 2-4 akti-
viteter på én dag, er det rigeligt med 1-2 aktivi-
teter i Italien, fordi de ofte er mere udfordrende 
og længerevarende. I forhold til ovenstående vil 
det være en stor fordel at få en snak med en rej- 
sekonsulent tidligt i forløbet, så I får sammensat 
den bedst mulige rejse i forhold til ønsker og pris.

STUDIETUR
I denne sammenhæng hører studieture ind under 
en af de oven stående kategorier, da det i praksis 
er en storby, action eller anden slags rejse med et 
større eller mere temapræget program.
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Unitas Rejser arrangerer i løbet af året forskellige 
former for inspirationsture, hvor I som lærere eller 
rejsearrangører har mulighed for at besøge en el ler 
flere destinationer før selve skolerejsen. Det kan 
være destinationer indenfor for alle rejsetyper.    

VIP-TUR
’VIP-turen’ er for jer, der er langt i planlægnings- 
processen eller måske har bestilt rejsen og gerne 
vil se forholdene, inden I ankommer med alle ele-
verne. Typisk vil der være deltagere fra 2-3 skoler 
plus en erfaren rejsekonsulent fra Unitas Rejser. 
Programmet vil være sammensat i samarbejde 
med deltagerene ud fra de enkeltes ønsker. Turen 
varer 3-5 dage alt efter behov, og der kan være en 
egenbetaling efter aftale, alt efter rejseform.

GRUPPETUR
Unitas Rejser arrangerer ’Gruppe inspirationsture’, 
når vi for nemmer et behov fra skolerne, eller hvis 
vi har et nyt ’produkt’, som vi gerne vil introducere 
bredt. Denne type ture foregår som oftest i bus, 
og deltagerne er interesserede lærere og andre 
rejsearrangører, der gerne vil inspireres eller har 
konkret interesse i det pågældende rejsemål. Pro-
grammet er fastlagt i fællesskab med Unitas Rej-
sers samarbejdspartnere for at give et godt indblik 
i rejsemålets faciliteter og muligheder.

Der er en mindre egenbetaling, som refunderes, 
hvis der senere købes en grupperejse. 

#8 INSPIRATIONSTURE

PÅ EGEN HÅND
Vil I gerne være helt sikre på, at det er den rette 
destination, I har valgt – eller ønsker I bare selv 
at sondere terrænet, før I drager afsted med ele-
verne – er det muligt at tage af sted på egen hånd 
med hjælp fra Unitas Rejser. Rejsebureauet giver 
et tilskud til rejsen samt råd og vejledning før og 
under rejsen. Turen på egen hånd kan finde sted 
enten før eller efter, at I har bestilt en given skole- 
rejse.

Læs på www.unitasrejser.dk 
hvad Lone Engedal og Tor-
ben Graa fra Hammerum 
Efterskole fik ud af deres in-

spiratationstur.



UNITAS REJSER. TÆT PÅ VERDEN RUNDT
Vi er en samarbejdspartner, som tager hånd om 
jeres rejse fra første kontakt til I er hjemme igen. 
Det er vores formål, at I får den rejse, som passer 
til netop jeres unikke behov. Derfor skræddersyr 
vi altid rejsen fra gang til gang og ud fra en tæt 
dialog med jer.

TROVÆRDIGHED, ÆRLIGHED OG TRYGHED
er nøgleord i hver eneste rejseplanlægning. Hos 
Unitas Rejser er jeres skole rejse i trygge hænder. 
Vi prioriterer højt, at I kan få kontakt til jeres rejse-
konsulent enten pr. telefon eller e-mail, at vi be- 
svarer indkomne e-mails indenfor rimelig tid og at 
aftaler overholdes. 

ÉN REJSEKONSULENT
Som ansvarlig for rejsen på jeres skole er det rart, 
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at I kun har kontakt med én rejsekonsulent. Hos 
Unitas Rejser er det derfor den samme person, 
som står for den indledende dia log, sammen-
sætter jeres program og sikrer, at der tages højde 
for alle nødvendige detaljer for sluttelig at frem-
sende de nødvendige billetter og rejsedokumen- 
ter inden afrejse. 
Det er vores erfaring, at mange skoler sætter pris 
på at kunne samarbejde med den samme rejse-
konsulent år efter år. Hvis I også har det på den 
måde, så hold jer endelig ikke tilbage med at 
spørge efter en bestemt medarbejder. Ofte vil det 
kunne lade sig gøre og andre gange vil det være 
mest hensigtsmæssigt for jer, at I får kontakt med 
en anden rejsekonsulent, f.eks. hvis der er tale om 
et rejsemål, som en kollega har mere erfaring og 
specialviden omkring.
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VI STILLER KRAV TIL, AT VI FINDER DE MEST AT-
TRAKTIVE PRISER
Vores rejsekonsulenter har arbejdet med grup-
per gennem mange år og brænder for at sam-
mensætte den mest optimale skolerejse ud fra 
jeres ønsker, behov og budget. 

Vi er klar over, at mange er underlagt et begræn-
set budget, hvilket stiller krav til, at vi finder de 
mest attraktive priser på både indkvarteringssted-
er, transport og programindhold. Det er ofte nød-
vendigt at være kreativ og finde alternative for- 
slag, hvis de oplyste ønsker ikke kan imøde  kommes 
indenfor budgettet. Og det er vores rejsekonsu-
lenter gode til. Spørg dem - de er altid parate til en 
dialog om muligheder.

SÆRLIGE ØNSKER TIL INDKVARTERING
De fleste skole- og ungdomsgrupper har ofte 
særlige ønsker til indkvarteringsstedet. Det er tit 
et højt prioriteret ønske, at der er adgang til et 
fællesrum, der kan benyttes om aftenen til evalu-
ering af dagens oplevelser, udveks ling af informa-
tioner for den kommen de dag og social samvær. 
Vi anbefaler, at fællesrum be stil les sammen med 
selve rejsen. 

FÅ HJÆLP TIL DET UFORUDSETE
Det er en tryghed at vide, at jeres rejse er sikret 
på bedst mulig måde. Unitas Rejser er medlem 
af Rejsegarantifonden, hvilket betyder, at vi som 
bureau er forpligtet til at afhjælpe en hvilken som 
helst uventet situation på bedst mulig måde.

Ikke nok med det, hvis I er forsinket på udrejsen 
skal vi som bureau efterleve givne erstatningsreg- 
ler, og I er sikret afhjælpning ved hjemtransport, 
hvis der skulle opstå ’en askesky’ eller en anden 
pludselig hændelse. 

Unitas Rejser tilbyder 24 timers nødtelefon, så I, 
som ansvarlig for skolerejsen, kan få jælp, hvis en 
akut situation skulle opstå.

STØTTER ET GODT FORMÅL
Køber I en rejse hos Unitas Rejser, er I samtidig 
med til at støtte børne- og ungdomsarbejdet i 
Danmark. Al overskud går nemlig til KFUM og 
KFUK’s arbejde i Danmark og internationalt. 

BLIV AFTALEKUNDE - FÅ FORDELE
Vi tilbyder alle vore skolekunder at lave en aftale 
om samarbejde og vores fælles hensigt. Vi får 
begge fordele af tættere dialog i forhold til  jeres 
ønsker, krav, budget og indhold. Samtidig tilbyder 
vi så et årligt besøg, mulighed for bedre kredit, 
priser og betingelser, evt. afdækning i forhold til 
lovgivning omkring jeres eget program. 

Kontakt os for nærmere detaljer.

"Så er vi vel hjemme igen 
efter en rigtig god tur. Alt gik 
bare over al forventning". 

Maibritt Chemnitz, 
Ringkøbing Pigekor



STEP 1: RAMMER FOR SKOLEREJSEN
I definerer de faglige, tidsmæssige og økonomiske 
rammer for skolerejsen.

STEP 2: REJSEMÅL
Udvælg et eller flere interessante rejsemål. 

STEP 3: KONTAKT TIL REJSEBUREAU
Kontakt et rejsebureau og få en dialog med en 
rejsekonsulent om muligheder, priser og andre 
tvivlsspørgsmål. Få et konkret men uforpligtende 
tilbud. 

STEP 4: BESLUTNINGEN TAGES OG MEDDELES 
TIL REJSEBUREAUET
Bureauet sender bekræftelse. Tjek at I er enige 
om, hvad der er inkluderet i grundprisen, og hvad 
der kommer som tilkøb.

STEP 5: DEPOSITUM BETALES
Med bekræftelsen kommer betalingsinstruks for 
depositum og restbeløb. Typisk betales depositum 
inden for 8 dage og restbeløb 60 dage før afrejse. 
Aktiviteter, entréer, guider osv. faktureres, når alle 
aftaler er på plads.

STEP 6: PLANLÆGNING AF PROGRAM OG 
AKTIVITETER
I samarbejde med rejsekonsulenten færdiggøres 
programmet for turen. Rejsekonsulenten kom-
mer gerne på besøg på skolen, så I kan snakke om 
muligheder, tider, priser og meget mere. På den 
måde undgår I en lang mail korrespondance og 
eventuelle misforståelser. 

#10 PROCESSEN STEP BY STEP
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STEP 7: LØBENDE DIALOG
Fra I har bestilt rejsen, til I skal afsted, kan der 
naturligvis forekomme ændring er. Det kan være 
en elev, der er sprunget fra eller en ændring i tids- 
planen. Der vil derfor naturligt være en dialog 
undervejs i processen, så rejsekonsulenten kan 
foretage ændringer inden for diverse tidsfrister, og 
derved undgå unødvendige udgifter.

STEP 8: INFORMATION INDEN AFREJSE
Et par uger inden afrejse tjekkes alt, og cirka én uge 
inden afrejse modtager I en ‘rejseledermappe’, 
hvor alle vejledninger, program, værelsesoversigt, 
vouchers, kontaktnumre, evt. forsikringspolice, 
kuffertmærker og hvad der ellers er brug for på 
rejsen, er samlet. 

STEP 9: REJSEN FINDER STED
God tur! Unitas Rejser har 24 timers nødtelefon 
under rejsen.

STEP 10: EVALUERING OG EFTERFAKTURERING
Et stykke tid efter I er kommet hjem fra rejsen, vil 
I blive kontaktet af rejsekonsulenten for at evalu-
ere turen. Det er vigtig for os at høre, hvad der har 
været godt og mindre godt, da rejseplanlægningen 
er en 'levende', foranderlig proces, der hele tiden 
skal rettes til ud fra de nyeste erfaringer. herefter 
foretager rejsekonsulenten en efterfakturering af 
eventuelle ændringer undervejs. Det kan være nog- 
le, der ikke har brugt ski og liftkort hele perioden, 
nogle, der alligevel ikke turde rapelle eller andet. 
Som udgangspunkt refunderer bureauet det, som 
bliver refunderet fra rejsemålet (dette gælder hos 
Unitas Rejser).
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Tryghed og sikkerhed er to væsentlige ting for en 
succesfuld skolerejse. Selvom rejsen er tilrettelagt 
til punkt og prikke, kan man aldrig gardere sig 
100% mod uventede situationer. Hvis uheldet er 
ude, hvor flyet eksempelvis er forsinket, er det rart 
at have et erfarent rejsebureau i ryggen, som kan 
løse problemet og hjælpe jer videre. Ved at købe 
hele skolerejsen igennem et rejsebureau er I også 
automatisk dækket af Loven om Pakkerejser. 
 
LOVEN OM PAKKEREJSER
Køber I en skolerejse eller rettere ‘to turistmæs-
sige produkter’, eksempelvis transport og ind-
kvartering, igennem et rejse bureau, er I dækket 
af Loven om Pakkerejser. Det betyder, at I er godt 
stillet, hvis der skulle opstå noget uforudset på 
skolerejsen. Loven forpligter rejsebureauet til dels 
at udbedre situationen bedst muligt her og nu, og 
dels er der regler for erstatning, hvis I er forsinket 
på udrejsen, eller hvis der er fejl og mangler. I er 
f.eks. sikret hjemtransport og afhjælpning, hvis der 
opstår ‘en askesky’ eller en anden hændelse som 
f.eks. en underleverandørs konkurs. 

Er rejsebureauet samtidig medlem af Rejsegaran-
tifonden (lovpligtigt), vil det også betyde, at jeres 
skolerejse er dækket af Rejsegarantifonden, hvis 
rejsebureauet skulle gå konkurs. Rejsegarantifond-
en giver jer en god forbrugerbeskyttelse, tryghed 
og sikkerhed for gennemførelsen af skolerejsen og 
evt. erstatning ved fejl eller mangler. 
  
UNDER TRANSPORTEN
Mange skolerejser foregår med bus. Her er det 
vigtigt, at sikker hedsreglerne bliver overholdt. 
Unitas Rejser stiller krav til sine samarbejdspart-
nere og arbejder kun sammen med busselskaber, 
som overholder kørehviletidsreglerne, har sikker-
hedsseler i busserne og kører med uddannede 
chauffører.  

#11 SIKKERHED

HVAD ER EN PAKKEREJSE? 
En pakkerejse er en rejse, der består af ‘to 
væsentlige’  turistmæssige produkter, f.eks. 
transport og indkvartering. Hvis den gør det, 
hører rejsen under Loven om Pakkerejser og 
EU forordning for pakkerejser. De to forskel-
lige produkter skal være udbudt som én samlet 
kombination, eller sådan at I som købere kan 
sammensætte jeres egen rejse i ét samlet køb.

Een Pakkerejse er 
ikke det samme som 
en standard-, eller 

hyldevare.



PÅ DESTINATIONEN
Rejser I med et rejsebureau, er det ofte til destina-
tioner, som bureauet kender godt – og hvor områ-
det er sikkert og trygt. Unitas Rejser er opmærk-
somme på, at kvarteret I bor i, er i orden. Skulle 
der opstå problemer, når I befinder jer på desti-
nationen, er rejsebureauet hele tiden til rådighed. 
Det kan f.eks. være mangler i hytten – et knækket 
brusehoved eller en defekt ovn. Her vil Unitas Rej-
ser tage dialogen med samarbejdspartneren på 
stedet, og I vil ikke skulle foretage jer noget yder-
ligere. 

VED ÆNDRINGER ELLER AFLYSNINGER
Uventede situationer kan opstå på alle skolerejser. 
Men bestiller I skolerejsen igennem et rejseureau
er der heldigvis nogen til at løse problemet. Loven 
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om  Pakkerejser forpligter bureauet til at udbedre 
situation en bedst muligt her og nu. Rejse bureauet 
kan hjælpe med at ombooke til en ny afgang, 
sørge for overnatning eller andet afhængig af situ-
ationen. Der vil blive taget hånd om jer.  

FLIGHT ONLY
Hvis I kun køber én turistydelse, som f.eks. flybil-
letterne, er I ikke dækket af Loven om Pakkerejser. 
Det betyder dog ikke, at I er helt alene i verden. 
Rejsebureauet har 24 timer i døgnet stadig pligt 
til at afhjælpe en ’skade’. Dvs. I har en dansk med-
spiller, der kan afhjælpe og rådgive ved flyforsin-
kelser, strejker eller annulleringer. 

Rejsebureauet er dog ikke erstatningspligtigt ved 
rejser, der ikke hører under Loven om Pakke rejser.

1/7-2018: 
Nye krav til medlems-
skab af Rejsegaran-
tifonden. Se mere #1 

eller spørg os, hvis 
I er i tvivl
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INTERVIEW MED RAINER WIKENHAUSER,
LÆRER PÅ FJORDVANG UNGDOMSSKOLE
115 spændte elever fra Fjordvang Ungdomsskole 
var klar til at tage på skitur til Norge. Alt var pakket 
og klart, og bussen kørte afsted. Men forude ven-
tede en storm og efter kun 20 km. fik gruppen med-
delelsen om, at deres færge var aflyst. 

”Jeg tænkte - Åh nej. Vi står med 115 unge menne-
sker, som har set frem til turen i et halvt år, og nu må 
vi måske aflyse det hele”, forklarer Rainer Wiken-
hauser, som er lærer på Fjordvang Ungdomsskole 
og skulle med på rejsen. 

Skolen havde bestilt skituren ved Unitas Rejser, og 
det skulle heldigvis vise sig at blive skiturens red-
ning. I løbet af kort tid lykkedes det en rejsekonsu-
lent at ombooke alle 115 elever og lærere til en ny 
færge med afrejse fra Frederiks havn kun to timer 
senere. 
”Vi nåede kun lige at vende tilbage til skolen, inden 
vi tog afsted igen. Det var flot gjort af Unitas Rej-
ser. Og det betød, at vi kunne være i vores hytter 
i Norge samme aften. Alternativt skulle vi måske 
have ventet længere tid på en ny færge og var først 
ankommet næste morgen uden nattesøvn for der- 
efter at sende eleverne direkte på ski”, siger Rainer 
Wikenhauser. 

For Rainer Wikenhauser er det tryghed på skolerej- 
sen, at tingene glider. Som lærer eller rejse arrangør  
for en skolerejse står man med et andet ansvar, end 
når man rejser med familien eller på egen hånd. 
Når man rejser med et rejsebureau, har man et sik-
kerhedsnet, som sørger for, at der bliver taget hånd 
om én, hvis noget uforudset sker. 

”Det giver os tryghed, at vi kan ringe og få hjælp ved 
rejse bureauet, hvis uforudsigelige ting sker. Det gør, 
at vi kan bruge kræfter på vores elever i stedet for 
at bekymre os om praktiske ting...".

"TRYGHED I STORMEN PÅ SKOLEREJSEN"

Tryghed og sikkerhed er to vigtige faktorer 
på skolerejsen. At man aldrig kan gardere sig 
100 procent mod uforudsete situationer, kan 
 Fjordvang Ungdomsskole skrive under på. Et 
godt sikkerhedsnet er derfor uvurderligt. 

LÆS HELE INTERVIEWET PÅ 
WWW.UNITASREJSER.DK



Der findes mange forskellige typer forsikringer, 
og der er ingen grund til at være dobbeltforsikret, 
men absolut heller ikke underforsikret. Her er en 
kort oversigt over de forskellige forsikringstyper, 
som skal med i overvejelserne, når I arrangerer en 
skolerejse. 

DET BLÅ SYGESIKRINGSKORT
Rejser I enten i Norden eller indenfor EU, skal den 
enkelte elev have det blå sygesikringskort med. 
Det gælder også oversøiske rejser, hvis I f.eks. mel-
lemlander i et EU-land. Kortet dækker på samme 
vilkår, som landets borgere er dækket i det pågæl-
dende land. Men vær opmærksom på, at der kan 
være meget stor forskel på, hvad der er dækket, og 
hvordan I er dækket fra land til land. Læs mere om 
kortet på www.huskdetblaa.dk. 
En ‘fælde’ ved det blå sygesikringskort er, at be-
handlingen skal ske ved det  offentlige, og det 
nærmeste offent lige sygehus kan ligge langt væk 
fra rejsemålet. Det gælder særligt, hvis I ophold-
er sig på øer eller på en skidestination. Uanset 
hvordan I er dækket i det enkelte land, så er der in-
gen hjemtransport efter endt sygehusophold, som 
kan være efter, at resten af gruppen er rejst hjem.

#12 FORSIKRING
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REJSEFORSIKRING
Selvom ’Det blå kort’ dækker indenfor EU-landene, 
er det stadig vigtigt at overveje en rejseforsikring. 
Der er nemlig en række ting, som kortet ikke dæk-
ker. Det er vigtigt at have en hjemrejseforsikring 
med ledsagelse og ’tilkaldelse’ på plads. Til-
kaldelse dækker, at elevens forældre kan komme 
til sygehuset på forsikringens regning og følges 
med patienten hjem. Der findes mange varianter 
af rejseforsikringer. Nogle forældre har en helårs-
rejseforsikring, som dækker hjemmeboende børn. 
Her kan der dog være en faldgruppe for efter-
skoleelever, hvor det kan være en god idé at tjekke 
op med det enkelte selskab. 

Rejser I udenfor for EU, er det endnu vigtigere med 
en forsik ring. Der er nemlig ikke andre til at dæk-
ke lægebesøg og evt. sygehusophold end én selv, 
hvis uheldet er ude. Ved nogle forsik ringsselskaber 
er det ofte nød vendigt at købe et tillæg eller en 
særlig rejseforsikring for at være dækket uden for 
EU-landene. 
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ER LÆREREN FORSIKRET PÅ REJSEN?
Bemærk, at forsikringsselskab erne i mange tilfæl-
de skelner mellem, om man er på arbejde eller ej – 
lærerne på skolen er lønnet og dermed på arbejde, 
så det kan være, at der skal en anden forsikring til. 
Kontakt eget forsikringsselskab.

SKOLE- OG UNG-
DOMSFORSIKRING
Nogle skoler foretrækker at tegne en fælles skole- 
og ungdoms rejseforsikring for hele gruppen, når 
de tager afsted på en skole rejse. På den måde er 
alle elever dækket under de samme vilkår, og hvis 
uheldet er ude, er det nemmere for læreren at 
håndtere situationen og vide, hvor man skal ringe 
hen – fremfor at stå med 20 forskellige telefon-
numre på 20 forskellige forsikrings selskaber. Det 
giver en tryghed for læreren, som har ansvaret for 
en større gruppe unge mennesker. 
Unitas Rejser samarbejder med Gouda Rejse-
forsikring, som tilbyder en skole- og ungdoms-
rejseforsikring. Rejseforsikringen fungerer som 
en gruppeforsikring, hvor det er et krav, at grup-
pen består af minimum 10 personer, og at alle 
forsikringstagere vælger den samme dækning. 

Forsikringen dækker bl.a. sygdom og hjemtrans-
port, så eleven kan blive behandlet og komme 
hjem til Danmark igen, uden at det skal koste en 
formue. Gouda tilbyder også 24 timers lægevagt, 
hvor I kan ringe til kompetente læger i Danmark, 
som f.eks. kan hjælpe med dialog og forståelse af, 
hvad de udenlandske læger siger. Gouda funger-
er generelt som bindeled mellem patient, læger 
og pårørende derhjemme. Hvis behandlingen va-
rer mere end tre dage, dækker forsikringen også 
transporten for tilkaldelse, så forældrene kan 
komme frem til deres barn. 

"Vi har alle årene haft et frugtbart samarbejde". 
Hæsblæsende action, når Silkeborg Efterskole 
hvert år tager deres elever med på tur til Spindl 
i Tjekkiet. 
Arne Lund, forstander på Silkeborg Efterskole.

SÆRLIGE FORSIKRINGER VED SKI- OG ACTI-
ONTURE?
Hvis I benytter Goudas skole- og ungdomsrejse-
forsikring, dækker den alle action aktiviteter. Det 
har ingen betydning, om I dyrker rapelling eller 
riverrafting. Hvis I tager på skitur, kræver det 
til gengæld, at I køber et ski-tillæg. Herefter vil 
skiskader være dækket som alle andre skader. 



ULYKKESFORSIKRING
Der indgår ikke en ulykkesforsikring i Goudas 
skole-og ungdomsrejseforsikring. Behandling og 
sygetransport vil være dækket på stedet, hvis uhel-
det er ude, men forsikringen dækker f.eks. ikke 
varige mén. Tjek derfor med eget forsikringssel-
skab hvordan elever eller lærere er dækket på en 
skolerejse. Hvis ikke, er det muligt at købe et tillæg 
til skole- og ungdomsrejseforsikringen hos Gouda. 

ANSVARSFORSIKRING
Hvis en elev ødelægger noget på rejsen, f.eks. et 
fjernsyn, indgår der også en ansvarsforsikring i 
skole- og ungdomsrejseforsikring en som vil dæk-
ke erstatningen – alt afhængig af om det er mere 
eller mindre forsætteligt.
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ELEVER UDEN DANSK STATSBORGERSKAB
Hvis en elev af en eller anden grund ikke kan be-
stille ’Det blå kort’, er det muligt via Goudas skole- 
og ungdomsrejseforsikring at tilkøbe en udvidet 
Europa-dækning. Det koster ca. kr. 2 om dagen for 
den enkelte elev, dog forudsat at vedkommende 
har det gule sygesikringsbevis. Det kan eksempel-
vis være en elev fra Sydamerika, som har fået til-
delt det gule sygesikringsbevis midlertidigt i et år. 
Men han kan ikke bestille ’Det blå kort’, da man 
f.eks. skal opholde sig længere tid i landet for at 
være en ’EU-borger’, og derfor kan eleven ikke få 
de samme vilkår.

Hvis eleven ikke har det gule sygesikringsbevis, 
skal der en helt særlig forsikring til. Kontakt rejse-
bureauet, hvis det er tilfældet.
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SYGDOMSAFBESTIL-
LINGSFORSIKRING
Sygdomsafbestillingsforsikring dækker tabet, hvis 
en elev eller familie af eleven bliver syg, og ved-
kommende ikke kan deltage på skolerejsen og må 
melde afbud. Bestiller I skolerejsen igennem et rej- 
sebureau, skal denne forsikring tegnes og betales 
senest sammen med depositummet. Prisen er 6 % 
af rejsens pris, dog skal eventuelle liftkort, skileje 
mv. ikke medregnes. Forsikringen dækker fra teg-
ningstidspunktet og frem til afgang. Jo nærmere 
afgangen man er, des dyrere er en afmelding, men 
hvis afmeldingen skyldes pludselig sygdom, for-
værring eller skade, så refunderes det tabte.  

HVIS LÆRER ELLER NØGLEPERSON BLIVER 
SYG
Hvis I er en skoleklasse, hvor læren typisk er nøgle- 
person for at rejsen kan gennemføres, kan I tegne 
en tilsvarende sygdoms afbestillingsforsikring, hvor 
prisen er 8 % af rejsens pris. Hvis nøgle personen 
bliver syg, kan hele klassen således melde fra. 

Udbydere af aktiviteter,  busselskab osv.
Bestiller I skolerejsen igennem Unitas Rejser, 
skal I ikke bekymre jer om, hvor vidt I er dækket, 
hvis der sker noget med ud styr et på rejsemålet 
i forbindelse med forskellige aktiviteter eller 
 eksempelvis under busturen.  Uni tas Rejser samar-
bejder kun med leverandører, som har forsikringer 
og sikkerhedsreglerne i orden. Så hvis en cykel 
eksempelvis bliver beskadiget på en action-tur, er 
det leverandørens forsikring, som dækker erstat-
ningen. 

Unitas Rejser har den obliga toriske ansvarsforsikring 
for  rejsebureauer. Denne forsikring træder i kraft i 
forbindelse med erstatningsansvar jf. Loven om Pak- 
kerejser. 

"Sommetider kan vi være lidt vansklige, for når vi 
rejser med en større gruppe elever, kan det være 
svært at fastsætte det helt rigtige antal rejsende. 
Men det er aldrig et problem for Unitas Rejser, 
der altid udviser stor fleksibilitet". Steen Nielsen, 
Ungdomsskoleinspektør i Odder.

"Man kan være 100 procent 
sikker på, at den skolereje, 
man køber, er den, man år".



_
UNITAS REJSER

Glarmestervej 20 A
DK 8600 Silkeborg

 +45 87231240
rejser@unitas.dk_

unitasrejser.dk 

Medlem af Rejsegarantifonden reg. nr. 128.

Du er velkommen til at sende os en e-mail direkte på skole@unitas.dk, ringe på 
tlf. +45 8723 1240 eller komme ind til os på kontoret i Silkeborg
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