
Huskeliste 
 
 
Det er selvfølgelig helt op til dig selv, hvad du ønsker at tage med på skolerejsen, men det 
er vigtigt at du husker alle de nødvendige ting samtidig med at du bestræber dig på at 
begrænse alle de mest unødvendige ting… 
 
Herunder kan du se en liste med nogle af de mest nødvendige ting: 
 

1. Pas (Husk at tjekke udløbsdato) Passet skal ligge i din håndbagage som 

tages med i bussen og ikke i kuffert/taske i bussens bagagerum . 

2. Husk madpakke til søndagen. 

3. Penge = Euro (undgå mastercard/electron 

4. slå internettet fra ved grænsen 

5. Eventuel medicin (Medicinpas- hvis du får receptpligtig medicin – spørg 

evt. din læge – gælder ikke p-piller) 

6. Sygesikringsbevis (det gule sygesikringsbevis) 

7. Tøj & behagelige vandresko (Vi kommer til at gå en del) 

 

Derudover kunne i jo overveje at medbringe: 

8. Tæppe og pude (til busturen) 

9. Kamera 

10. Rejsehåndbog og kort 

11. Spil, kort, ludo o.l.. 

12. Læsestof såsom en bog o.l.. 

13. Barbergrej 

14. Tandbørste og pasta 

15. Håndklæde 

16. Plaster 

17. Evt. briller, kontaktlinser og solbriller 

18. Vækkeur / ur 

19. Notesblok og pen 

20. Billede af kæresten og kæledyret 



Generelle regler på turen 
 
 

Det er meget vigtigt, at ALLE  husker, at rejsen til Berlin er en skolerejse. 
Det betyder, at alle de samme regler – som I er vant til fra undervisningen på 
10’eren – er gældende på alle tidspunkter på turen. 
 
Nogle af de vigtigste regler på turen er selvfølgelig: 
 

- Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol eller 
andre rusmidler på noget tidspunkt på turen. 

- Drenge og piger bor på værelser hver for sig. 
- Man overholder de aftalte mødetidspunkter. 
- Der købes ikke alkohol eller energidrik ved grænsen. 

 
Ud over det gælder det selvfølgelig bare om at opføre sig som voksne og 
ansvarlige mennesker – husk at I opnår størst mulig frihed ved at udvise 
størst mulig ansvarlighed. 
 


