
 

Berlin 27. september – 1. oktober 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studietur for 3.t Århus Statsgymnasium 
 

Tema: Forskellige liv i Berlin før og nu. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Program: 
 

 
Mandag den 27. september 
 
Kl. 07:00:   Afgang med bus fra Århus Statsgymnasium 

Vi holder pause undervejs, men medbring gerne madpakke (og 
underholdning) til rejsen. 

   Undervejs skal vi se filmen ”Goodbye, Lenin”.  
 
Kl. 15:00:  Ankomst til Berlin 

Vi skal bo på St. Christopher’s Inn, Berlin Mitte, Ziegelstraße 28, 
10117 Berlin, Germany. 
https://www.st-christophers.co.uk/berlin/mitte-hostel  
 
Se værelsesoversigt sidst i programmet.  

 
Eftermiddag:  Frivillig gåtur  

Julie og Niels går en tur i området sammen med dem, der har lyst. Vi 
garanterer ikke, at vi ikke farer vild, men Niels lover at tage “ja-hatten” 
på. Mødested og mødetidspunkt kommer senere. 

 
Aften:   Fællesspisning 

Vi går samlet til Holzmarkt 25 og finder et fælles sted at spise 
aftensmad (tidspunkt kommer senere – hold øje i vores Messenger-
gruppe). 
 
Holzmarkt 25 ligger ved floden Spree og beskriver sig selv som ”en by 
i byen”, ”livlig, grøn og kreativ”. For 300 år siden var området en 
markedsplads for tømmerhandel. I dag er det et såkaldt 
”testlaboratorium” for alternativ byudvikling, et kollektivt initiativ, 
mellem gasværker, lossepladser, brakområder og tecnoklub. Vi 
glæder os til at opleve dette alternative område med kunst og kultur 
sammen med jer.  
 
Se mere om det spændende område her: https://www.holzmarkt.com/ 

 
Alle er tilbage på hotellet senest kl. 24.00.  

 
Nattevagt:   Niels (+45 60 15 83 39) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://www.st-christophers.co.uk/berlin/mitte-hostel
https://www.holzmarkt.com/


 

Tirsdag den 28. september 

 
Formiddag:   Sociologisk undersøgelse  

I skal ud i små grupper og lave spørgeskemaundersøgelser. I skal 
være forskellige steder i Berlin.  
 
Frokost på egen hånd. 

 
Kl. 15:00:   Rundvisninger i Berlin (3 timer) 

Klassen inddeles i tre grupper med hver deres eftermiddagsprogram 
(se fordelingen bagerst i programmet). Husk gode sko og tøj/paraply 
efter vejret. 

 
   Gruppe 1: Rundvisning i den urbane jungle (7 elever + Niels) 

Denne guidede tur vil tage os med til Berlins urbane undergrundscene 
og trendy bydele.  
Mødested: Hackescher Markt 4, foran Butler's Gift Shop. 

 
   Gruppe 2: Street art tur (9 elever + Julie) 
   Denne guidede tur vil tage os med til skjulte steder i Berlin. 

 
Mødested: Neue Promenade 3, 10178 Berlin. 
Ankom 10 minutter før turens start. Guiden er iført en blå Original 
Berlin Walksnøglesnor. Kig efter Original Berlin Walks 
Mødestedet er enten Starbucks Hackescher Markt eller afhentning fra 
hotellet. 

 
   Gruppe 3: Gåtur/shopping på egen hånd (14 elever) 
   Husk: Ingen må gå alene.  
 
Aften: Hvad skal vi lave? 

I skal selv planlægge og tage en fælles klasse-beslutning om, hvad vi 
skal lave i aften.  
Tidligere er I kommet med følgende forslag: Go kart, Paintball, 
Skøjtehal, Pubcrawl, Karaoke, Eisbar, Pool bar, Lasergame, Escape 
Room, danse salsa (det var vist Niels og Julies forslag....) 

 
Nattevagt:  Julie (+45 22 81 29 01) 
 
 
 
 

 
 

  

   

 



 
 
Onsdag den 29. september 
 
Kl. 10:00:  DDR Museum 

I dag skal vi have en guidet rundtur på DDR museet. Se mere om 
museet her: https://www.ddr-museum.de/en  
    
Vi går samlet fra hotellet (tidspunkt og mødested kommer senere). 

 
Kl. 15:00:  The Berlin Wall Bike Tour 

Efter museumsbesøg og frokost går vi samlet til kulturområdet 
Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36, Prenzlauer Berg. Se mere om 
området her: https://www.kulturbrauerei.de/  
 
Vi skal i to grupper på guidet cykeltur i Berlin og høre om Berlin 
Murens historie. Turen varer ca. 3 timer og er 13 km. Husk tøj efter 
vejret. Cykelhjelme er inkluderet i prisen, og ALLE skal have hjelm på. 

 
 
Aften:   Friaften 

Turen slutter ved kulturområdet, Kulturbrauerei. Derefter har i frit valg 
resten af aftenen (husk igen: ingen må gå rundt alene). 
 
ALLE skal være tilbage på hotellet senest k. 01.00. 

 
Nattevagt:   Niels (+45 60 15 83 39) 
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Torsdag den 30. september 
 
Kl. 11 – 13:  Neue Nationalgalerie 

Vi skal besøge kunstmuseet ”Neue Nationalgalerie”, der viser tysk 
kunst fra det 20. Århundrede, hvor I skal lave billedanalyse af udvalgte 
modernistiske malerier (se analysespørgsmål i jeres trykte program). 
Derud over er selve museet et modernistisk mesterværk af den 
tysk/amerikanske arkitekt, Mies van der Rohe. Museet er netop åbnet 
igen efter 6 års restaurering. Vi skal primært se særudstillingen ”The 
Art of Society”, der viser 200 værker fra den klassiske modernisme fra 
1900 – 1945.  
 

I skal inden besøget læse mere om udstillingen ”The Art of Society” 

her: https://www.smb.museum/en/exhibitions/detail/the-art-of-society/ 

og om Mies van der Rohe her: 

https://denstoredanske.lex.dk/Ludwig_Mies_van_der_Rohe  

 
Vi kører i bus fra hotellet (mødetidspunkt kommer senere) og hjem til 
hotellet igen. I finder frokost på egen hånd inden næste programpunkt. 

 
Kl. 15:00:   Rundvisninger i Berlin (3 timer) 

Klassen inddeles i tre grupper med hver deres eftermiddagsprogram 
(se fordelingen bagerst i programmet). Husk gode sko og tøj efter 
vejret. 

 
   Gruppe 1: Rundvisning i den urbane jungle (7 elever + Julie) 

Denne guidede tur vil tage os med til Berlins urbane undergrundscene 
og trendy bydele.  
Mødested: Hackescher Markt 4, foran Butler's Gift Shop. 

 
   Gruppe 2: Street art tur (7 elever + Niels) 
   Denne guidede tur vil tage os med til skjulte steder i Berlin. 

 
Mødested: Neue Promenade 3, 10178 Berlin. 
Ankom 10 minutter før turens start. Guiden er iført en blå Original 
Berlin Walksnøglesnor. Kig efter Original Berlin Walks 
Mødestedet er enten Starbucks Hackescher Markt eller afhentning fra 
hotellet. 

 
   Gruppe 3: Gåtur/shopping på egen hånd (16 elever) 
   Husk: Ingen må gå alene.  
 
Aften:   Unsicht-bar-Berlin 

I aften skal vi spise i mørke. Vi skal smage, dufte, mærke og lytte. På 
restauranten vil vi blive betjent af blinde tjenere, der vil hjælpe og 
guide os (ingen må bevæge sig rundt i restauranten alene). Alt lys er 
forbudt (fra mobiler, ure, lightere osv.). Det skal nok blive en kæmpe 
oplevelse.   

 
Vi bliver hentet af bussen omkring kl. 18.30 og kørt til restauranten. Vi 
bliver hentet af bussen igen og kørt samlet tilbage til hotellet kl. 22. 

https://www.smb.museum/en/exhibitions/detail/the-art-of-society/
https://denstoredanske.lex.dk/Ludwig_Mies_van_der_Rohe


Læs mere om restauranten her:  https://www.unsicht-bar-
berlin.de/en/html/home_1.html  

    
 
Nattevagt:  Julie (+45 22 81 29 01) 
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Fredag den 1. oktober 
 
Kl. 09:00:  Afgang fra Berlin 
   På vej hjem får I mulighed for at handle lidt ved grænsen. 
 
Kl. ca. 17:00:  Ankomst til Århus Statsgymnasium 
    
 
 
 

  



 

Rejsekontrakt studierejser 

Studierejser planlægges og gennemføres med et fagligt indhold. Lærerne udarbejder 
således et konkret, fagligt program, som inden afrejsen udleveres til eleven, hendes/hans 
forældre og skolens administration og ledelse. 

Retningslinjer og regler for studieture på Århus Statsgymnasium er nærmere beskrevet i 
dokumentet ”Om studieture på ÅSG”, som kan findes på skolens hjemmeside: 
https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/udsyn/studieture/  Det må dog forventes, at 
der kan være afvigelser herfra som en konsekvens af Covid 19-epidemien. 

Der gælder følgende generelle adfærdsregler og retningslinjer for studierejser på ÅSG: 

1. På studierejser skal alle deltage fuldt ud i det faglige program. Planlagte aktiviteter er 
obligatoriske, og mødetider skal overholdes. 

2. Eleverne er på studierejsen repræsentanter for Århus Statsgymnasium. Overordnet 
gælder skolens studie- og ordensregler også her, og det forventes, at eleverne udviser 
hensynsfuld og ansvarlig optræden både af hensyn til gruppen som helhed og af hensyn til 
mennesker, der velvilligt stiller deres viden og ekspertise til rådighed. Eleverne skal 
overholde almindelige regler for god opførsel, bl.a. ved at vise hensyn til andre gæster 
(støjniveau osv.), ligesom det er en selvfølge, at indkvarteringsstedets regler overholdes. 
Også under transporten gælder de almindelige regler for god opførsel. 

3. En aftale om at være tilbage om natten kan aldrig være senere end kl. 01.00. Eventuelle 
beslutninger om ændringer i forhold til dette foretages suverænt af læreren. 

4. Alkohol må ikke medbringes, købes eller drikkes under ud- og hjemrejse og under det 
faglige program og må i øvrigt kun indtages med omtanke, således at nærværende regler 
kan overholdes. Herudover kan specielle regler aftales for den enkelte rejse. 

5. Det er strengt forbudt at medbringe, købe/sælge eller indtage euforiserende stoffer. 

6. Der vil være tidspunkter i løbet af studierejsen, hvor eleverne færdes på egen hånd. Også 
her skal udvises ansvarlighed, hvilket bl.a. indebærer, at eleverne altid følges ad i grupper 
på mindst to personer. Ingen må færdes alene. 

7. Under rejsen er de deltagende lærere suveræne rejseledere. Dette indebærer, at 
beslutninger, der træffes undervejs, gælder i lige så høj grad som de forud trufne aftaler. 

8. Lærerne oplyser eleverne om gældende retningslinjer for rejsen i overensstemmelse med 
Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det er elevens ansvar at overholde de til enhver tid 
gældende restriktioner for destinationen mht. vaccinationer, tests og karantæne, uanset om 
dette er i forbindelse med Covid-19 eller i forbindelse med destinationer, der måtte kræve 
andre vaccinationer, fx for Hepatitis. Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede, kan 
lærerne på selve turen bede de pågældende elever om selv at løse eventuelle test-
udfordringer for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen. Fx kan det 
være op til eleverne selv at finde spisemuligheder, som ikke kræver coronapas, eller at finde 
en mulighed for at blive testet. For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, 
fx museumsbesøg, som kræver coronapas, så skal lærerne hjælpe til med at finde 
testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Eleverne skal selv betale for tests. 

https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/udsyn/studieture/
https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/udsyn/studieture/
https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/udsyn/studieture/


9. Skolen har ikke mulighed for at forsikre eleverne i forhold til hverken uheld eller sygdom. 
Det er således elevens/forældrenes ansvar at sørge for, at eleven er tilstrækkeligt forsikret 
ift. fx afbestillingsforsikring, forsinket bagage, sygdom og evt. hjemtransport. 

Lærerne kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af aftaler er så grov, at den skal 
medføre øjeblikkelige sanktioner på stedet (fx udelukkelse fra dele af det faglige program 
eller tidligere 

hjemkomsttidspunkt om aftenen). Ved gentagne eller særligt grove overtrædelser kan det 
medføre hjemsendelse for egen eller forældres regning. Lærerne vælger den sikreste 
hjemrejsetransport, evt. fly. Hvis aftalerne ikke generelt overholdes, kan tidligere hjemrejse 
for alle uden senere godtgørelse blive konsekvensen. 

For en god ordens skyld skal vi bede om jeres underskrift med tilsagn om at overholde de 
nævnte aftaler, incl. eventuelle tillægsaftaler. Arket på næste side afleveres i underskreven 
stand til rejselæreren inden afrejse. Elever, der er fyldt 18 år, skal selv underskrive. Hvad 
angår elever, der er under 18 år, skal både eleven og en forælder underskrive. 

  

  

  

 
  



 

 

Grupper til rundtur i Berlin tirsdag og torsdag 

 
Tirsdag:   Gruppe 1: Rundvisning i den urbane jungle (7 elever + Niels) 
   Rikke, Marie Hvid, William S, William D, Nanna, Emil og Jens 
    
 
 
   Gruppe 2: Street art tur (9 elever + Julie) 

Marie K, Maria S, Marie T, Josephine, Freya, Maria J, Alma, Asta, 
Emma 

 
 
   Gruppe 3: Gåtur/shopping på egen hånd  

Johan, Jeppe, Marius, Marcus, Otto, William E, Max, Mia, Marie Hee, 

Clara, Frida, Silje, Ingrid og Anders 

 
 
 
Torsdag:   Gruppe 1: Rundvisning i den urbane jungle (7 elever + Julie) 
   Johan, Jeppe, Marius, Marcus, Otto, William E og Max 
 
 
   Gruppe 2: Street art tur (7 elever + Niels) 
   Mia, Marie Hee, Clara, Frida, Silje, Ingrid og Anders 
    
 
   Gruppe 3: Gåtur/shopping på egen hånd  
   Rikke, Marie Hvid, William S, William D, Nanna, Emil, Jens, Freya, 
   Maria J, Alma, Marie K, Maria S, Marie T, Josephine, Asta og Emma 
     

  



 
 
Værelsesfordeling 
 
Drengeværelse 1: 
 

1. Anders  
2. Otto  
3. William E 
4. William S 
5. Emil 
6. Marius 

Drengeværelse 2: 

1. Max  
2. Jeppe  
3. Johan  
4. William D  
5. Jens  
6. Marcus 

 
Pigeværelse 1: 
 

1. Marie K 
2. Marie T 
3. Maria S 
4. Maria J 

Pigeværelse 2: 

1. Marie Hvid 
2. Clara 
3. Silje 
4. Alma 

Pigeværelse 3: 

1. Rikke 
2. Nanna 
3. Josephine 
4. Freya 

 
Pigeværelse 4: 

1. Frida 
2. Asta 
3. Ingrid 
4. Marie Hee 
5. Emma 
6. Mia 



 

Pakkeliste 

 
• Mad og drikke til udrejse 
• Rejseprogram 
• Pas  
• Sygesikring (blå) 
• Rejseforsikring (spørg jeres forældre) 
• Coronapas 
• Èngangsmundbind (ikke stof) 
• Euro 
• Godt fodtøj  
• Regntøj/paraply  
• (Sengelinned og håndklæde er inkluderet i prisen) 
• LUCA (app) 

 
 

 

Praktisk: 
 

• Corona vejledning fra Berlins Bystyre: https://www.berlin.de/corona/en/faq/  
• Rejseanbefaling til Tyskland: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-

udlandet/rejsevejledninger/tyskland/ 
• Covid-19-restriktioner i Tyskland: https://coronasmitte.dk/raad-og-

regler/emner/rejser-til-udlandet/covid-19-restriktioner-i-europa 
 

 

• Julie: 0045 22 81 29 01 
• Niels: 0045 60 15 83 39 
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