Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium

På Nørre Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på
baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studieog ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.
Alle elever og ansatte på Nørre Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt
tilgængeligt på institutionens hjemmeside.

1. Studieregler
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 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/teamlederen have besked i god tid.
Ferierejser uden for skoleferierne accepteres ikke.
Du har mødepligt ved ekskursioner. Mødepligten forudsætter, at ekskursionen finder sted på
hverdage (mandag til fredag), og at deltagerbetalingen ikke overstiger kr. 70, som anvendes til
indgang til museer/teater og lign. 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.
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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 teamlederen i fællesskab
kunne sætte ind med hjælpeforanstaltninger og/eller sanktioner.
Sanktioner hvis din studieaktivitet ikke lever op til ovenstående krav:







Skriftlig advarsel
Du kan blive selvstuderende med 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. Den samlede pris for at gå til eksamen som
selvstuderende vil være i alt kr. 1.500,-. Møder du til alle eksamener og afleverer du alle
dine bøger, vil du få tilbagebetalt kr. 1.000,- af de indbetalte kr. 1.500,-.
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.

Nørre Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af
undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af
funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt
ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning.
Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele
undervisningen i et eller flere fag.
Nørre Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for
anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden
relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af institutionen
anmodede lægeerklæring.
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 e-mails, spille computerspil eller surfe på nettet i timerne, med mindre dette
indgår i en undervisningssammenhæng.
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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 ITetik på internettet.
Det er derfor ikke tilladt, at misbruge internettet, eksempelvis på Facebook, Lectio eller andre
elektroniske platforme, til at skrive negativt om andre eller på anden måde ødelægge andres lyst til
at deltage i skolelivet. 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.

2. 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 kun ryger, hvor der er anvist mulighed for det
Du ikke indtager alkohol eller andre rusmidler i skoletiden
Du ikke foretager Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en
andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden
åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf. Det
gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres
personlige integritet.
Du ikke udøver religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende
Du bruger skolens undervisningssprog (dansk og engelsk) som det almindelige, fælles sprog
i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.
Du ikke tilskynder eller påvirker til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i
strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger
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og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med
uddannelsesformålene.

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.
Elevadfærd uden for institutionen
Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser
i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Nørre
Gymnasium.

3. Procedure for institutionens indgriben overfor elevers overtrædelse af reglerne
Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Nørre Gymnasium mundtlig eller
skriftlig give eleven en pædagogisk tilrettevisning. Der kan være tale om:
 Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter
 Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i
givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.
 Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere
bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende
kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den
udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
 Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på
det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at
aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd
eller lignende uretmæssig adfærd.
 Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det
pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis
Nørre Gymnasium træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere
manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 Bortvisning fra Nørre Gymnasium, evt. en overflytning til et andet
gymnasium/ungdomsuddannelsesinstitution med henblik på, at eleven gennemfører sin
uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem
Nørre Gymnasium og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning
til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver
bortvist fra Nørre Gymnasium, træffer Nørre Gymnasium beslutning om overflytning af
eleven til denne institution. Nørre Gymnasium kan kun træffe beslutning om denne

4



sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for
eleven.
Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen
behandles
Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Nørre Gymnasium beslutte at hjemsende
den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til Nørre Gymnasium
midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.
Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til Nørre Gymnasium er muligt i
følgende situationer:




Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på
institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks.
være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende
eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på
institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på
institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Betingede sanktioner
Nørre Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt
eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.
Nørre Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk
begrundet, for eksempel:



Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens
overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere
bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den
skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at
eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt
eller forsonet.

5. Registrering af elevers deltagelse i undervisningen
Nørre Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens
afleveringer af skriftlige opgaver.
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Eleven har løbende mulighed for at kommentere institutionens registreringer, herunder oplyse
hvorpå det registrerede fravær beror. Eleven har herunder mulighed for særskilt at oplyse, hvorvidt
det registrerede fravær skyldes elevens opfyldelse af forpligtigelser efter lovgivningen, f.eks.
borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Eleven har også mulighed for at oplyse, om det
registrerede fraværet skyldes deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende. Dette registrerer
eleven selv i Lectio.

6. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin
Nørre Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i
overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september
2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser
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