Studie- og ordensregler på Nørre Gymnasium
På Nørre Gymnasium forventer vi, at du som elev
- er nysgerrig og har lyst til at lære
- kan møde i skole og aflevere skriftlige opgaver til tiden
- kan arbejde selvstændigt og planlægge din tid
- kan indgå i et konstruktivt og forpligtende samarbejde med andre
- kan modtage en fælles besked
- kan sætte dig mål og forfølge dem
- har lyst til at bidrage aktivt til fællesskabet

Mødepligt
Der er mødepligt til alle planlagte undervisningsaktiviteter, og der noteres fravær ved udeblivelse fra
undervisningen uanset årsag (f.eks. ved forsinket fremmøde, almindelig sygdom, læge- og tandlægebesøg,
session, ferie og fridage uden for skolens ferieplan m.m.).
Du skal skrive din fraværsårsag ind i Lectio, når læreren har registreret fraværet. Hvis du forsømmer
undervisningstimer pga. en planlagt skoleaktivitet, der regnes som faglig undervisning (fx ekskursion), skal
du udover fraværsårsagen notere navnet på den lærer, der var ansvarlig for ekskursionen. Ved Forsvarets
Dag eller borgerligt ombud (fx retssager) afleveres dokumentation til skolens kontor.
Ved planlagt fravær, fx operation, skal skolen have besked i god tid.
Ferierejser uden for skoleferierne accepteres ikke.
Elever har mødepligt ved ekskursioner. Mødepligten forudsætter, at ekskursionen finder sted på hverdage
(mandag til fredag), og at deltagerbetalingen ikke overstiger kr. 70 (2008), som anvendes til forplejning.
Hvis betingelserne for mødepligten ikke er opfyldt, så kan den alligevel fastholdes, hvis der opstilles et
alternativt tilbud (f. eks. en skriftlig opgave eller at læse manuskriptet, anmeldelsen el. lign.).
Du skal aflevere skriftlige opgavebesvarelser til den af læreren fastsatte tid. Opgaven skal i kvalitet og
kvantitet opfylde de stillede krav og være udarbejdet af dig selv.
Du (og dine forældre, hvis du er under 18 år) er forpligtet til selv at holde dig orienteret om din aktuelle
fraværssituation på Lectio, hvor fravær og manglende opgaveaflevering registreres. Alt fravær registreres
løbende uanset dets årsag.
Skolen har ret til at afkræve dig lægeattest ved fravær af længere varighed, dvs. en uge eller mere. Du skal
selv betale for lægeattesten. Det samme gælder for fritagelse fra idræt i større omfang.
Sygdom ved eksamen, terminsprøver, årsprøver el. lign. skal meddeles skolen om morgenen inden kl. 8.45.
Hvis du er fraværende ved eksamen kræves der altid lægeattest. Skolen har ret til at afkræve lægeattest
ved sygdom i forbindelse med terminsprøver, årsprøver el lign. Skolen fastsætter tidspunkt for
sygeeksamen og for sygeårsprøve og sygeterminsprøve.
Hvis du har fravær fra undervisningen vil ledelsen, studievejledere og teamkoordinatorer/-ledere i
fællesskab kunne sætte ind med hjælpeforanstaltnimger og/eller sanktioner.
Sanktioner hvis din studieaktivitet ikke lever op til ovenstående krav:
 Skriftlig advarsel






Du kan blive selvstuderende med pligt eller uden ret til at følge undervisningen. Du skal i så fald
søge skolen om lov til at komme op til studentereksamen i de fag, som du afslutter det pågældende
skoleår; du skal til eksamen i alle de fag, som du afslutter det pågældende år. Du får ikke
årskarakterer, og du mister din SU. Du skal betale et engangsbeløb på 300 kr. for at gå til eksamen.
Du kan fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende
år.
Du kan nægtes oprykning til næste klassetrin. Det kan ske, hvis du ved skoleårets afslutning har
opnået et gennemsnit på under 2,0 og hvis der vurderes, at dit udbytte af årets undervisning er
utilstrækkeligt. Skolens registrering af dit fremmøde og dine skriftlige afleveringer indgår i denne
vurdering. Rektor har mulighed for at tillade dig at gå det pågældende klassetrin om én gang.

IT i undervisningen
Medbragte computere, tablets og mobiltelefoner anvendes som et arbejdsredskab. Al brug af computer i
timerne og af skolens netværk skal derfor være undervisningsrelateret. Det er ikke tilladt at chatte, skrive emails, spille computerspil eller surfe på nettet i timerne, med mindre dette indgår i en
undervisningssammenhæng.
Misbrug af computeren i undervisningen giver læreren ret til enten at bede den enkelte elev om at lukke
computeren i det konkrete modul eller at bortvise eleven fra modulet. Bortviste elever vil få fravær. I
særligt grove tilfælde kan klassens teamleder tildele skriftlige advarsler.
Du er forpligtet til at logge ind på Lectio og læse beskeder fra dine lærere og skolens ledelse og
administration minimum en gang dagligt.
Al elektronisk kommunikation skal være kendetegnet ved en god tone og alle skal overholde god IT-etik på
internettet.
Det er derfor ikke tilladt, at misbruge internettet, eksempelvis på Facebook, Lectio eller andre elektroniske
platforme, til at skrive negativt om andre. Beskeder i Lectio skal skrives i en saglig tone og anvendes
primært til skolerelaterede beskeder. Misbrug af andres login til Lectio, mailkonti, Facebook eller lignende
er ulovligt.
Enhver brug af skolens computere og netværk, der er enten ulovlig eller opfattes som skadelig for skolens
omdømme eller virksomhed, er ikke tilladt, eksempelvis download og distribution af ulovligt materiale.
Sanktioner ved overtrædelse af ovenstående regler:
 Udelukkelse som IT-bruger
 Bortvisning

Ordensregler
Alle, der har deres gang på Nørre Gymnasium, skal bidrage til, at skolen er et rart sted at være. Dette sker
bl.a. ved, at
 Du opfører dig ordentligt både i og uden for undervisningen, tager hensyn og udviser respekt over
for andre i både tiltale og adfærd
 Du retter dig efter skolens anvisninger, som meddeles på morgensamlinger, på skolens
hjemmeside, på Lectio eller ved opslag
 Du hjælper til med at bevare skolens bygninger




Du rydder op efter dig i skolens lokaler og på udendørsarealer, og medvirker til at skolen er ren og
pæn
Du ikke ryger på skolens matrikel eller indtager alkohol i skoletiden

Sanktioner ved tilsidesættelse af ordensreglerne:
 Påtale
 Skriftlig advarsel
 Beordret oprydning
 Udelukkelse fra særlige arrangementer eller aktiviteter
 Udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage, der medtælles som fravær
 Permanent bortvisning med øjeblikkelig virkning – også i tilfælde, hvor du ikke forud er tildelt en
skriftlig advarsel.

Orientering om og klagemulighed ifm. sanktioner
En advarsel og eventuelle sanktioner gælder normalt kun et skoleår.
Hvis du ikke er fyldt 18 år, vil en skriftlig advarsel samt eventuelle videre sanktioner skriftligt blive meddelt
forældremyndighedens indehaver(e) i anbefalet brev.
Du eller forældremyndighedens indehaver(e) har ret til at udtale sig til og evt. klage over skolens nævnte
sanktioner. En klage skal skriftligt indgives til rektor inden to uger fra afgørelses meddelelse.

