Skolens Studie- og samværsregler
Overordnede værdier og forventninger:
På skolen forventer vi, at kursisterne værner om det gode
undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler for samvær
på holdet/i klassen og på skolen.
Undervisningen bygger på demokratiske omgangsformer, hvor
samtale og åben dialog med respekt for holdninger og værdier
er centrale elementer. Vi har en gensidig dialog med og
inddragelse af kursistrådet.
Læs mere om værdigrundlaget for på hjemmesiden.
På skolen gælder nedenstående samværsregler, hvis nøgleværdier
er ansvar og respekt:
- Ansvar for sig selv og sine omgivelser
- Respekt for undervisningen
- Respekt for hinanden og for fællesskabet

Studie- og samværsregler på skolen:
På skolen arbejder vi alle for et godt og engagerende studiemiljø
der skaber studie- og arbejdsglæde for alle. I dette hæfte kan du
læse en række regler som skal understøtte dette.
Reglerne gælder for alle skolens medarbejdere og kursister; dog
kan der være særlige regler for de enkelte uddannelser.
Det er alles fælles ansvar at arbejde for åbenhed, gensidig respekt,
dialog, et godt samarbejde og en positiv og konstruktiv
omgangstone. På den måde bliver der skabt de bedste betingelser
for, at kursisterne gennemfører deres uddannelse på skolen med
størst muligt udbytte og mindst muligt fravær.
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Studieregler på skolen

1 Man møder til undervisningen, herunder til

fællestimer, introforløb og andre aktiviteter
som faglige ekskursioner, studieture med mere

2 Man forbereder sig til timerne
3 Man afleverer skriftlige opgaver til tiden
4 Man deltager aktivt og engageret i de
arbejdsformer som læreren anviser

Studieregler
på skolen:

5 Man overholder aftaler
6 Man deltager i virtuel eller forlagt

undervisning og iselvstændigt tilrettelagte
undervisningsforløb

7 Man medbringer de relevante materialer for
gennemførsel af undervisningen

8 På e-learning-hold deltager man i de planlagte
aktiviteter

9 Man ”snyder” ikke ved aflevering af opgaver –
det betyder at man ikke anvender tekst, som
andre har skrevet uden korrekt reference og
kildehenvisninger, ligesom man ikke afleverer
opgaver andre har skrevet
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Hvad sker der ved for stort fravær?
Hvad sker der ved for stort fravær?
Regler og sanktioner for studieaktivitet henvises til den enkelte
uddannelse:
•Regler HF
• Regler STX
• Regler AVU

Klager:
Hvis man vil klage over afgørelser fra uddannelseschefens side, skal
man inden 2 uger fra afgørelsen meddeles, aflevere en skriftlig
klage til centerrektor.

Samværsregler på skolen:
Overtrædelser af samværsreglerne påtales, og ved gentagne
overtrædelser, kan kursisten som en disciplinær foranstaltning
bortvises fra skolen. Der kan i særlige tilfælde ske en øjeblikkelig
bortvisning.
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Studieregler på skolen

1 Mobning og anden form for krænkende adfærd
2 Brug af mobiltelefoner, computere og

lignende i timerne, medmindre det indgår i
undervisningen efter aftale med læreren

3 Mulighed for at tage billeder og video af
personer med mindre det er aftalt

4 Indtagelse af alkohol og andre rusmidler og

På skolen
er der ikke:

personer, der er påvirkede af alkohol eller
rusmidler. Ledelsen kan dog givetilladelse til
alkohol ved særlige lejligheder

5 Rygning indendørs (gælder også e-cigaretter).
Udendørs rygning foregår i gården, hvor
der er indrettet rygemiljø – husk at benytte
askebægre

6 Spisning i undervisningen
7 Religiøs missioneren
8 Tildækkede ansigter
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Alle:
• Rydder op efter sig, sætter stole op og fjerner eget affald
• Samler ledninger, lukker vinduer og slukker lys, når
undervisningen slutter, så vi har en bæredygtig adfærd
• Planlægger så vidt muligt besøg hos læge, tandlæge, køretimer
med videre uden for undervisningstiden
• Anvender skolens printere udelukkende til
undervisningsrelevant materiale
• Tager hensyn til naboer og genboer i forhold til rygning, støj og affald

:

Lån af bøger og materialer:

• Lånet registreres elektronisk
• Pas godt på bogen/materialet
• Skriv ikke i bøgerne
• Aflever bøger/materiale til tiden, når skolen beder om det
• Ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal betales af
låneren til ny købspris
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Digital adfærd:
På skolen har vi en fornuftig og ansvarsbevidst tilgang til brug af
sociale medier og digitale værktøjer. Vi udviser respekt for hinanden,
fællesskabet og for den enkeltes privatliv.

Sanktioner ved tyveri og hærværk
eller lignende
• Kursister har erstatningspligt i forbindelse med skolens
ejendom og værdier
• Kursisterne har erstatningspligt, hvis de ødelægger noget, der
tilhører andre kursister eller ansatte
•Tyveri på skolen vil normalt medføre udmeldelse og
politianmeldelse
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Sanktioner ved krænkende, aggressiv
eller voldelig adfærd
• Grov, krænkende adfærd – også digitalt – kan medføre
advarsel eller bortvisning
• Kursister med aggressiv verbalt eller fysisk intimiderende
adfærd får en kraftig advarsel eller bortvises i kortere tid eller permanent
•Kursister med voldelig adfærd bliver bortvist uden
mulighed for senere at vende tilbage til skolen
I hvert enkelt tilfælde træffer ledelsen på skolen en afgørelse ud fra
en helhedsvurdering. Kursister og lærere på de enkelte hold kan
med fordel udarbejde en kontrakt/spilleregler for de øvrige
rammer for samvær og samarbejde på holdet.

Studie- og samværsreglerne er revideret og vedtaget af bestyrelse
og kursistråd vinter 2017.
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