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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 177 (Alm. del): 

I brev af 3. februar 2020 har udvalget efter ønske fra Ellen Trane Nørby 

(V), Anni Matthiesen (V) og Jan E. Jørgensen (V) stillet mig følgende 

spørgsmål: 

Spørgsmål 177:  

”Ministeren bedes forud for samrådet, jf. BUU alm. del - samrådsspm. 

K, oversende udvalget 10 eksempler på skoler, hvor deltagerbetalingen, 

organiseringen af studieturene, rejsemål og indholdet på studieturene ef-

ter ministerens mening ikke er acceptabel, og derfor berettiger ministe-

rens indgreb og detailregulering.” 

Svar: 

På baggrund af oplysninger på institutionernes hjemmesider er i bilaget 

nedenfor angivet 10 eksempler på studieture, hvor deltagerbetalingen ef-

ter regeringens mening er for høj. Eksemplerne er tilfældigt udvalgt og 

ikke er udtryk for en fuld afdækning af omfanget.  

 

Der er alene angivet deltagerbetaling og rejsemål. Børne- og Under-

visningsministeriet har ikke oplysninger om organiseringen af studietu-

rene og indholdet.  

 

Det er endvidere ikke afdækket, hvorvidt der i nogle tilfælde findes må-

der at støtte enkelte elever, der i dag ikke har råd til at betale den pågæl-

dende pris, hvormed den afholdte deltagerbetaling bliver lavere. Der er i 

de nuværende regler ikke hjemmel til, at institutionerne betaler/bidrager 

til enkeltstående mindrebemidlede elevers studierejser, men der kan være 

andre modeller fx en forældreforening, der yder tilskud. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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Eksempel Beskrivelse af studietur 

1. Silkeborg Gymna-

sium 

Det fremgår af institutionens hjemmeside, at institutionen har in-

ternationale studieretninger, hvor der ifølge institutionen vil være 

flere studierejser i løbet af studietiden. Skolen oplyser på forhånd, 

at der skal forventes rejseudgifter på ca. 18.000 kr. samlet set. 

Den ene internationale klasse har været i Guatemala i skoleåret 

2019/20. For øvrige elever fremgår, at elevernes samlede udgifter 

til ekskursioner og studierejser for hele gymnasieforløbet i alt 

højst udgør kr. 7.500 pr. elev. For elever med spansk og fransk er 

beløbet 8.500 kr. Hertil kommer udgifter til forplejning og lom-

mepenge.  

2. Marselisborg Gym-

nasium 

Det fremgår af institutionens hjemmeside, at eleverne i løbet af 

de tre år højst skal betale 6.500 kr. til ekskursioner og studieture. 

Studieturene for 2.g-klasser gik i skoleåret 2018/19 til bl.a. New 

York, Atlanta og Ghana. 

3. Aalborg Tekniske 

Gymnasium 

Det fremgår, at institutionens hjemmeside, at det erhvervsgymna-

siale gymnasium har længerevarende studieophold på udvalgte 

linjer. Det er fx et ophold af tre måneders varighed i Australien, 

hvor deltagerbetalingen udgør 35.000 kr., og dertil kommer lom-

mepenge. For de øvrige studieretninger er der ikke oplysninger 

om deltagerbetalingen.  

4. Tønder Handels-

gymnasium 

Institutionen har en international studieretning, som ifølge oplys-

ninger på hjemmesiden indebærer tre studieture. På første år går 

turen til Hamborg, på andet år går turen til Amsterdam, og på 

tredje år går turen til Shanghai, Kina. Det oplyses, at den samlede 

deltagerbetaling er på ca. 25.000 kr. for rejser og ophold.  

5. NEXT 

Institutionen har ifølge oplysninger på sin hjemmeside internatio-

nale linjer, hvor deltagerbetalingen er på 15.000–20.000 kr. samlet 

set. For disse studieretninger oplyses det, at der er en tur i Eu-

ropa i 2.g med et loft på deltagerbetalingen på 5.000 kr., samt en 

studietur i 3.g. Derudover har institutionen en særlig studieret-

ning med studietur til USA i 2.g, hvor deltagerbetalingen er 

10.000 kr. På de øvrige studieretninger udgør deltagebetalingen 

mellem 3.000–7.000 kr.    

6. Øregård Gymna-

sium 

Institutionen oplyser på sin hjemmeside, at der i løbet af den 

samlede studietid forventes udgifter til studieture på maksimalt 

10.000 kr. samlet set. Dertil kommer mindre udgifter til uddan-

nelsesmidler, ekskursioner mv. 

7. Niels Brock 

Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den har studieop-

hold i Californien for elever med gymnasial baggrund. Studieop-

holdet kombinerer et 5 ugers grundforløb for studenter med et 

13 ugers udlandsophold. Der er en egenbetaling på 36.900 kr., 

hvor forplejning og lommepenge ikke indgår.  
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Eksempel Beskrivelse af studietur 

8. Grindsted Land-

brugsskole 

Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den tilbyder to stu-

dieture på hovedforløbet af uddannelsen. Første studietur har en 

brugerbetaling på 5.000 kr. Turene er bl.a. gået til Rumænien og 

Ukraine. Anden studietur har en brugerbetaling på mellem 7.000-

18.000 kr. Turene er bl.a. gået til Sydafrika, Tanzania og USA.  

9. Dalum Landbrugs-

skole 

Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den tilbyder studie-

ture på uddannelsens hovedforløb bl.a. til USA. Studieturene va-

rierer i pris med en brugerbetaling mellem kr. 6.000–14.000 kr.  

10. Bygholm Land-

brugsskole 

Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den tilbyder to stu-

dieture på hovedforløbet af uddannelsen. Første studietur har en 

brugerbetaling på ca. 2.000 kr. Anden studietur har en brugerbe-

taling mellem 5.000-17.000 kr. Turene er bl.a. gået til Sydafrika, 

Kina, USA, Rusland, Brasilien og Italien.  
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