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SIDE 1 

7 STUDIETURE UCSYD 2020 
ÅRETS STUDIETURE FOR LÆRERSTUDERENDE I EFTERÅRSSEMESTERET 

 

Gå på opdagelse 

Baggrund 

LÆRERRÅDET 

I uge 40 skal du som studerende på andet og 

tredje år melde dig på en af følgende studieture. 

Første årgang melder sig på frivillige kurser. 

Fjerde årgang kan vælge mellem studietur og 

frivilligt kursus. 

  

Lærerrådet har sidste år arbejdet med en ny 

studietursform, der nu skal realiseres for tredje 

gang. Studieturen kommer ikke til at indgå som 

ECTS point i et specifikt modul.  

Formålet er at forene dannelse, almendidaktik og 

fagdidaktik, samt formidle eksemplariske 

processer i gennemførelse af ekskursioner, 

hvilket er relevant for alle fagretninger.  

Den studerende får på denne måde et bredere 

udvalg og mulighed for at komme på studietur 

mere end en gang. Der er taget højde for 

forskellige budgetter og rejselængder. 

Intentionen med det nye udspil er, at flest mulige 

studerende kan få læring og dannelse gennem en 

studietur, nationalt og internationalt, som del af 

deres professionsstudie. 

 

 

Refleksion og eksistens i nuet 

 

Lille menneske i den store verden 

Instruktioner 

LÆRERRÅDET 

1) Du er på anden, tredje eller fjerde 

årgang. 

2) Du melder dig til turen og forpligter 

dig overfor den underviser, der står 

som hovedansvarlig for turen. 

3) Du indbetaler det nævnte beløb ved 

tilmelding. Vær opmærksom på at det 

er et depositum, og der kan komme 

flere omkostninger inden for 

budgetrammen – se tillægsydelser 

under den enkelte tur eller tal med 

turarrangøren. 

4)Du indbetaler det nævnte beløb på 

studieturskontoen på nemtilmeld.  

5) Du deltager i de aktiviteter, der er 

planlagt inden, på og efter studieturen. 
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SIDE 2 

HISTORIE 

Studietur 1:   

Historiebrug i Israel/Palæstina 

MATEMATIK 

Studietur 2: Egypten 
MJEN 

Indhold: Vi laver en studietur til Egypten i uge 40 med 

fokus på matematik. Studerende med andre fag er også 

velkomne. Vi skal besøge en skole, et universitet og 

afprøve historiske, matematiske metoder i den egyptiske 

kultur. Vi skal bo i Cairo. I køber selv flybilletten. Mie og 

arrangementsgruppen står for hotel og udgifter til 

planlagte fælles begivenheder, så prisen bliver ca 2500 kr 

PLUS flybillet, som du selv skal købe. Hvis der er under 

7 tilmeldte bliver turen aflyst. Max 30 deltagere. 

Studerende med matematik kommer øverst på listen. 

Varighed: 6-7 dage 

Fagområder: matematik og kulturforståelse. 

Prisbudget: DKK 5000,- Max 40 deltagere 

Ansvarlig: MJEN 

 

Studietur 3:  Idræt 

JRAV 

- JRAV 

Hvor:  Idrætshøjskole  

Varighed: 3 dage 

Primær målgruppe + medorganisatorer i løbet af foråret 

og deres modul 2: idrætsstuderende, modul 3  

Prisbudget: DKK 750,- 

AHSI 

Max. på 26 

studerende. 

Program, 7 dage 

inkl. ud- og 

hjemrejsedag 

 

Spørg Anders om 

detaljeret program 

for Jerusalem, 

Hebron, etc. 

 

 

Pris på 5000 kr + 

leveomkostninger. 

 

At rejse er at leve 

 

At være midt i, hvor det sker

 

 

  

Perspektivændringer 
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DANSK 

Studietur 4: Lusebu - Studietur til Norge med særligt fokus på 

nabosprog og nabosprogsdidaktik 

RCHR 

Fagområder: Dansk, nabosprog, nordisk 

samarbejde 

Indhold: Turen går til Lysebu i Norge med 

program fra Fondet for dansk-norsk Samarbeid. 

Se mere om stedet her: http://www.lysebu.no/ og 

se eksempler på fagligt program her: 

http://dansk-norsk.no/ (klik på eksempler på Kurs 

i norsk språk, kultur og samfunn)  

 

Varighed: 1 uge, Turens varighed er fra d. 28/9-

2/10 2020.  

Prisbudget: DKK 3000,- (Prisen er 1250, - (1600 

norske kroner) eksklusiv transport.) 

Ansvarlig: RCHR 

 

 

Pulserende metropoler 

WIEN 

Studietur 5: Wien  

med Tysk og Musik. 
-KMAA/AEJO 

Studietur til Wien 

Har I lyst til at udforske Wien sammen med undervisningsfagene 

musik og tysk? 

 

Vi besøger en af Europas smukkeste hovedstæder med kulturelle tilbud 

i absolut verdensklasse. Se fx det fantasifulde Hundertwasserhaus, det 

interaktive Haus der Musik, arkitektur af den danske Theophilus 

Hansen og tårnet på Stephansdom. Smag den berømte Sachertorte, drik 

kaffe på caféer, som tidligere har været mødesteder for spioner, og 

oplev i det hele taget byens mangfoldige muligheder. Wien var 

tidligere hovedstad i et multikulturelt kejserrige og var bopæl for bl.a. 

psykologen Sigmund Freud og komponister som Mozart og Beethoven 

(hvis 250-års fødselsdag fejres i år), men der er også mulighed for at 

opleve musicals, nyere musik og undergrundskultur – og så skal vi 

selvfølgelig også på skolebesøg.  

 

Overnatning på hostel på 4- eller 6-mandsstuer: ca. 2200 kr. pr person 

(for i alt 7 nætter). 

Hertil kommer: 

Flyrejse med lavprisselskab fra Billund: Vi rejser fredag den 25.09 og 

kommer hjem fredag den 02.10. Alternativt kan rejses med tog fra 

Flensborg eller fly fra Hamborg. 

Udgifter til forplejning, entréer, koncertbilletter samt lokal transport 

(Wien-Karte koster ca. 25 euro for 72 timer). 
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ENGELSK 

Studietur 6: Irland:  Dublin og Nordirland 
JLAU/EIKS 

 

Varighed: 5- 6 dage 

Indhold og fagområder: Sprog og kultur, 

flersprogethed i skolen, sprog, kultur, 

etnografiske feltstudier, skolebesøg, evt oplæg 

på universitet. 

 

Anslået prisbudget: DKK 2500,- + egenbetaling 

flybillet (Fly bestilles selv efter eget valg fra 

Billund, Hamburg, eller København) og 

forplejning 

Max 30 studerende 

 

 

 
Æstetik i alting 

PL FAGENE 

Studietur 7: ”Powerful Performance Teaching” – Styrk din 

indre lærer 

SBSK/OGAM 

Varighed: 2 dage, mandag og tirsdag 

 

Indhold: Personlig performance som redskaber til at indtage 

klasselokalet. I forløbet arbejdes med retoriske redskaber, personlig 

performance og udtryk i kropssprog og mindset. 

 

Pris: DKK 250,- for foredragsholdere 

 

Maks: 30 deltagere 

 

 

 

 


