
VIL DU PÅ 
INDIVIDUEL
STUDIEREJSE?

For elever i 3.g  og 2.hf



VIL DU SE OG LÆRE MERE OM VERDEN, MENS DU GÅR 
PÅ NGH? PÅ EN INDIVIDUEL STUDIEREJSE KAN DU  
KOMBINERE EVENTYRLYST OG FAGLIGHED.

FORMÅL
På Næstved Gymnasium og HF (NGH) vægter vi internationale kompetencer højt, og 
derfor giver vi alle elever mulighed for individuelle studierejser/ophold i løbet af deres 
studietid. Dette er i tråd med formålet for STX og HF, hvoraf det fremgår, at eleverne skal 
opnå forståelse af såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv.
Med en individuel studierejse får du mulighed for at kvalificere dine sprogkompetencer 
og stifte bekendtskab med andre kulturer, og på den måde styrke dine kommunikative 
færdigheder og demokratiforståelse. 
Den individuelle studierejse er et ekstra tilbud - ikke en erstatning - som rækker ud over 
den traditionelle studietur, som typisk finder sted i din stamklasse. 

TILRETTELÆGGELSE AF REJSEN
Rejsen er selvfinansieret og dækkes af din egen forsikring, men NGH kan hjælpe med 
planlægning og vejledning, så rejsen får et godt fagligt og praktisk udgangspunkt og kan 
integreres i den øvrige undervisning. Rejsen skal forhåndsgodkendes af udannelseschef 
Jacob Leinum. 

REJSEPERIODE
Dit studieophold skal lægges inden for uge 39-42 (uge 42 er efterårsferien). Perioden 
inkluderer en skoleferie, så fravær fra anden undervisning begrænses. Der kan i særlige 
tilfælde gives dispensation til at lægge studieopholdet på et andet tidspunkt. 

Omfanget af rejsen vil typisk være mellem 14 dage og en måned, hvoraf første halvdel af 
rejsen vil følge et fagligt program, typisk undervisning på en skole, efterfulgt af 7-14 dages 
frivilligt arbejde og rejse/ophold på egen hånd. 

OPHOLD
Der er to former for ophold: 

1. Du har selv planlagt et ophold. Du beskriver i 
detaljer rejsemål, opholdssted(er) og projektets 
formål, herunder argumenterer for indholdet i 
opholdet - den faglige værdi. Du skal også skrive, 
hvorfor du er særligt motiveret for netop dette 
rejsemål.  

2. Du deltager i et tilrettelagt fagligt program 
(undervisning/frivilligt arbejde) hos en af  
vores internationale samarbejdspartnere.  
I dette tilfælde skal du også skrive en motiveret 
ansøgning.



ANSØGNING OG KRAV
Der er en række forhold, som skal være på plads, inden du kan tage på studieop-
hold. 

• Ansøgningerne skal være personligt motiverede, uanset om det er rejsemåde  
   1 eller 2. 

• Du skal kunne argumentere for rejsens relevans i forhold til SRP/SSO-forløb, og 
for STX: De særlige studieretningsfag du har. Dette skal sikre, at rejsen integreres i 
det faglige arbejde på uddannelsen og understøtter de faglige mål og kompeten-
cer. For HF-eleverne skal der argumenteres i forhold til inddragelse i SSO og se-
nere valg af studie/erhverv. 

• Overvejelser over metoder (f.eks. interview, spørgeskemaer m.m.) samt konkre-
te besøgssteder, cases/personer, uddannelsesinstitutioner, museer, arkiver m.m. 

• Det er dit eget ansvar at lave aftaler med dine lærere om fravær fra undervisnin-
gen i rejseperioden, så du ikke kommer fagligt bagud i forhold til pensum. 

• Lærerne forpligter sig på, at alt materiale fra undervisningen findes digitalt, så 
du kan følge med i undervisningen, mens du er afsted. Lærerne vil desuden til-
byde individuelle virtuelle vejledninger via Skype minimum en gang pr. uge under 
rejseforløbet. 

• Ansøgningen skal indpasses i skabelonen for individuelle studierejser (se bilag) 
og sendes til uddannelseschef Jacob Leinum (nghle@naestved-gym.nu) senest 3 
måneder før afrejse. 

Ansøgningen bliver behandlet af et panel bestående af teamlærere og ledelse, 
som tager stilling til ansøgningen ud fra ovenstående kriterier samt en overordnet 
vurdering af din situation i forhold til gennemførelse af uddannelsen. 

EVALUERING
Det er et krav, at du udarbejder et oplæg, som skal afholdes for klassen, umid-
delbart efter du er hjemvendt fra rejsen. Du skal også udarbejde en rapport, som 
samler op på din ansøgnings mål og beskriver det gennemførte forløb. Oplæggets 
omfang er ca. 10-20 min, og rapporten mellem 3-5 sider.  
Både oplæg og opgave sendes til uddannelseschef Jacob Leinum og dine teamlæ-
rere, som godkender arbejdet og evt. stiller uddybende spørgsmål. Til sidst udfyl-
der du et spørgeskema, som samler op på forløbet. 



SAMARBEJDSPARTNERE OG DESTINATIONER 
Vores etablerede samarbejdspartnere repræsenterer en bred vifte af muligheder, og 
der er tilbud inden for alle priskategorier. Fælles for tilbuddene er, at vi har sikret det 
faglige indhold og kan stå inde for destinationerne og rammerne for opholdet.  
Vi arbejder løbende med at udvide vores katalog af samarbejdspartnere, og der kom-
mer således flere til i løbet af de kommende år. 

HVEM KAN KOMME AFSTED?
Alle elever i 2.HF og 3.g kan søge om at komme på individuel studierejse på deres sidste 
år på NGH.

DEADLINES 
Klasserne bliver informeret om individuelle studierejser i løbet af jan-marts 2020, og der 
vil også blive annonceret et informationsmøde.
Ansøgningsfrist 1/5 2020 for studierejser i efteråret 2020.

SPØRGSMÅL
Kontakt uddannelseschef Jacob Leinum nghle@naestved-gym.nu

”Jeg kan klart anbefale andre at 

tage afsted på denne måde, da 

man får utroligt meget ud af, 
netop at være på egen hånd i et 

fremmed land, især i forhold til at 

forbedre sit engelske sprog.”
(Emilie, 3.f, Sydafrika)

”Det bedste ved min tur, var ikke 

blot at snakke med de lokale -  

men at få chancen for at snakke 

med folk fra 5 ud af de 7  

kontinenter, og få en masse  

nye venner!” 

(Mathias, 3.a, Irland)


