Forlagt undervisning
HHx 3. år – Spanien, Malaga 2019


2 ugers undervisning på sprogskole i Malaga, Spanien med udflugter samt faglige og sociale aktiviteter

Målgruppe:
Elever på HHx 3. år.
Eleverne ledsages på rejsen af en/to danske lærere.
Fagligt indhold:
Den forlagte undervisning omfatter arbejde med emner og fag, som international politik, international
økonomi, erhvervsliv, kulturforståelse, historie samt undervisning i det spanske sprog. Indholdet i den
forlagte undervisning er en del af studieområdet ”Globalisering” på 3. år, som alle elever skal beskæftige sig
med enten i Danmark eller i udlandet på en af vores partnerskoler og omfatter bl.a.:
Et overblik over spansk kultur, politik, økonomi og erhvervsliv i historisk perspektiv
Status over Spaniens nuværende politiske system og politiske kultur samt økonomi og handel
Viden om hvordan Spanien forbereder sig kulturelt, politisk, økonomisk og erhvervsmæssigt på en stadig
mere globaliseret verden
Den forlagte undervisning er en del af grundlaget for en efterfølgende sammenligning af centrale danske og
spanske forhold. Elevens udbytte af den forlagte undervisning vises i en gruppesynopsis, som fremlægges
på skolen i Malaga. Der gives en individuel karakter for fremlæggelsen på engelsk med en spansk/engelsk
censor.
Indkvartering
Hos lokale værtsfamilier 2 - 5 elever hvert sted. Alle i nærheden af skolen.
Ordensregler
Der forventes almindelig høflig opførsel hos værtsfamilien, på skolen, under udflugter og i øvrige
sammenhænge. Da rejsen er en studietur, er det helt uacceptabelt at drikke alkohol under transport og i
skoletiden. Indtagelse af alkohol i fritiden bør ske med måde, og deltagelse i byture med alkohol sker efter
aftale med medrejsende lærere. Et ordensreglement for studieturen skal underskrives af alle elever inden
afrejsen til Spanien.
Vi forventer naturligvis, at du deltager aktivt i undervisningen og i øvrige arrangementer. I modsat fald kan
du blive hjemsendt for egen regning, hvis ledsagende danske lærere eller den spanske kontaktperson finder
det påkrævet.

Informationsarrangement
I august/september måned afholder Varde Handelsskole og Handelsgymnasium informationsarrangement
for alle rejsedeltagere og forældre. Her orienteres om en række praktiske forhold inden afrejsen, herunder
turens program.
Transport
Flyrejse fra Billund til Malaga, Spanien og retur
Tidspunkt
Uge 40 - 41, 2019.
Pris (for elever der ikke har en rejsebetalingsordning på Varde Handelsskole):
Kr. 8000,- (forventet maksimum)
Pas
Tjek udløbstidspunktet på dit pas!
Tilmelding
Bindende tilmelding senest den 1. maj 2019
Depositum og betaling
Depositum på kr. 1500,- betales ved tilmelding på kontonr. 7700-1320969
Husk at mærke betalingen med elevens navn og skole
1. rate – kr. 2500,- betales 1. juni 2019
2. rate – kr. 2000,- betales 1. juli 2019
3. rate – kr. 2000,- betales 1. august 2019
Depositum er tabt ved framelding.
Forsikring
Du skal selv sørge for en ungdomsrejseforsikring, hvis du ikke er dækket af dine
forældres rejseforsikring. Forsikring kan tegnes gennem www.europæiske.dk
eller www.gouda.dk
Prisen inkluderer
Fly Billund/Malaga tur/retur
Transport mellem lufthavn/skole og ved afrejse fra skole/lufthavn
Indkvartering hos værtsfamilier med morgenmad
Skemalagt udflugt samt planlagte faglige og sociale aktiviteter
Tilstedeværelse af kontaktlærer fra Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
Planlægning, administration, undervisning og udgifter til den deltagende lærer
betales af deltagernes hjemskole.
IKKE inkluderet i prisen er transport til/fra privat bolig/Billund øvrige måltider
udover morgenmad.
KontaktKontaktperson: Lene Balje, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium tlf. 8843 7416 eller
lb@vardehs.dk Ansvarlig: Uddannelsesleder Ann Jakobsson.

