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Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland 

 

FGU Midt- og Østsjællands ordens- og samværsregler skal fremme et godt undervisningsmiljø for både 

elever og medarbejdere. Der er tale om regler, som vi har lavet i fællesskab i organisationen, og som vi er 

enige om er afgørende for at have en god skole. Vores regler er baseret på institutionens værdier, og det er 

vigtigt, at alle bidrager til at skabe og bevare en god skolekultur. 

 

Som elev på FGU Midt- og Østsjælland skal du følge ordens- og samværsreglerne. Vi vil derfor gøre dig 

opmærksom på reglerne inden din første skoledag, og du vil høre dem blive gentaget under din 

uddannelse. Samtidig har det konsekvenser (se nærmere under sanktioner i punkt 6), hvis du ikke 

overholder reglerne. Du skal derfor gøre op med dig selv, at de følges, for hvis det ikke er tilfældet, kan du 

ikke tage din uddannelse hos os. Reglerne gælder ikke kun, mens du befinder dig på skolens adresser. Din 

fritid er også i nogle tilfælde omfattet af reglerne. Det gælder f.eks. din opførelse på sociale medier, der 

heller ikke uden for skoletiden må bryde med skolens værdier og retningslinjer. Det er dit ansvar at 

overholde ordens- og samværsreglerne. 

 

1) Studieaktivitet 

Som elev på FGU Midt- og Østsjælland er det helt afgørende, at dine lærere og vejleder opfatter dig som 

studieaktiv. Studieaktivitet betyder, at du: 

 møder til tiden og er på plads ved undervisningens start.  

 deltager aktivt og velforberedt i undervisningen. 

 kommer tilbage fra pauser til aftalt tidspunkt. 

 forbereder dig til undervisningen og medbringer relevant undervisningsmateriale. 

 afleverer dine skriftlige opgaver og holder dine porteføljer opdateret. 

 deltager i undervisning, der foregår andre steder, herunder ekskursioner, selvstændigt arbejde og 

virtuel undervisning. 

 deltager i forskellige arbejdsformer herunder gruppe- og projektarbejde. 

 holder dig opdateret for ændringer i dit skema, lektier og relevante beskeder. 

 

 

2) Brug af computere, telefoner, tablet og andre elektroniske devices 
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På FGU Midt- og Østsjælland er det altid medarbejderne, der bestemmer over elevens brug af digitale 

hjælpemidler. Særligt gælder det, at du ved påbegyndt undervisning: 

 har sat din lydløse mobiltelefon i klassens mobilholder, og at du kun tager telefonen frem, når 

medarbejderen giver dig lov. 

 har din computer liggende i tasken, indtil medarbejderen beder dig om at tage den frem. 

 

Ved lån af computer underskrives en udlånsblanket, og ved bortkomst eller beskadigelse pålægges du en 

erstatningspligt. 

 

3) Snyd 

Vi accepterer ikke snyd og plagiat. Dette gælder skriftlige opgaver samt udfærdigelse af produktioner. Vi 

kontrollerer dine skriftlige besvarelser med et program til plagiat-kontrol. Snydes der, har det konsekvenser 

– se nærmere under punkt 6. 

 

4) Sygdom og andet fravær 

Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen, skal du informere din lærer via UDDATA+, så vi kan 

notere dig som fraværende pga. sygdom. Ved længerevarende sygdom skal du indhente lægeerklæring, 

som du selv skal betale. 

Når du er fraværende fra undervisningen, vil det blive registreret af læreren i UDDATA+. Du har pligt til at 

orientere dig om dit fravær., og har du bemærkninger til dette, skal du gøre indsigelse senest en uge efter 

pågældende fraværsdato. 

 

5) Ordens- og samværsregler 

For at skabe den bedste skole for dig er der et sæt ordens- og samværsregler, som du skal 

overholde. 

 Vi samles omkring morgenmad og frokost med de regler, der gælder. 

 Du bidrager engageret til din og andres personlige, sociale og faglige udvikling. 

 Du skal rydde op efter dig og stille stole og borde på plads efter endt undervisning. 

 Du må ikke ryge (gæler cigaretter, e-cigaretter osv.) i skoletiden eller uden for skoletiden på skolens 

matrikler.  

 Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler i skoletiden og på skolens områder uden for 

skoletiden. 
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 Du må ikke forlade skolens matrikel uden en aftale med din underviser. Dette gælder også i dine 

pauser. 

 Du skal behandle skolens ejendom, computere, tablets, bøger og udstyr, respektfuldt og huske at 

returnere det efter lån. Det er dig, der er ansvarlig, hvis udstyr eller materiale, som du har lånt, bliver 

væk, og du vil blive pålagt et erstatningsansvar for bortkomst eller uacceptabel behandling af det lånte 

udstyr.  

 Du må ikke filme eller optage personale eller elever optages uden samtykke, og skolens ledelse kan 

tilbageholde elevens private genstande i op til 24 timer, hvis der er mistanke om optagelser eller andet 

krænkende materiale på apparatet. Det er ikke tilladt at vise og/eller dele videoer og billeder, som kan 

have et krænkende indhold. 

 Vi accepterer ikke vold, truende adfærd eller hån, skældsord og lignende. 

 Mobning, respektløs adfærd eller anden form for chikane, både fysisk og digitalt er ikke tilladt. 

 Vi opfatter religiøs overbevisning som en privat sag. Derfor må du ikke missionere eller udøve religiøse 

ritualer på skolen. 

 Vi bruger dansk som det fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.  

 Når du er i praktik eller på anden vis repræsenterer skolen forventer vi, at du er den bedste udgave af 

dig selv og indgår i et respektfuldt samvær. 

 

Vi opfordrer til, at du sammen med dine klassekammerater og dine lærere udarbejder jeres supplerende 

regler for samarbejde og kommunikation i klasserummet. 

 

6) Sanktioner 

Overtrædelse af ordens- og samværsreglerne kan medføre: 

 En mundtlig advarsel. 

 En skriftlig advarsel. 

 Tilbageholdelse af skoleydelse i op til 5 skoledage. Dette kan ske med hjemmel i § 19, stk. 1-3, i 

bekendtgørelse nr. 478 af 26. april 2019 om institutioner for forberedende grunduddannelse:  

Stk. 1. Skoleydelsen samt tillæg hertil bliver nedsat forholdsmæssigt, hvis eleven uden lovlig 
grund udebliver fra eller kommer for sent til undervisningen, herunder ikke aktivt deltager i  
1) aftaler med institutionen i forbindelse med udfærdigelse, justering eller opfyldelse af den 
individuelle forløbsplan eller 2) erhvervstræning, som institutionen skønner bidrager til 
opfyldelse af forløbsplanen.  
Stk. 2. Som lovlig grund, jf. stk. 1, betragtes sygdom, barsel, aftaler med offentlige 
myndigheder samt aftaler om fravær indgået med institutionen. Institutionen kan efter 
omstændighederne efterfølgende godkende fravær som lovligt.  
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Stk. 3. Ved nedsættelse af skoleydelsen i henhold til stk. 1 runder institutionen op til 
nærmeste 30 minutter regnet fra det fastsatte mødetidspunkt. 

 

 Sanktioner i forhold til deltagelse i eksamener. 

 Krav om deltagelse i prøveafholdelse ved mistanke om snyd. 

 Manglende oprykning til næste niveau på uddannelsen. 

 Udelukkelse i kortere eller længere perioder i indtil 10 dage på et skoleår. 

 Bortvisning/udmeldelse af skolen i særligt graverende tilfælde. 

 Politianmeldelse. 

 

Særligt grove tilfælde af overtrædelse af skolens ordens- og samværsregler kan medføre øjeblikkelig 

bortvisning fra skolen eller ophørt uddannelse uden forudgående varsel.  

En klage over en afgørelse efter bekendtgørelsen eller institutionens ordens- og samværsregler skal stiles til 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af 

institutionen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den 

afgørelse, som eleven klager over. For en klage over en afgørelse efter institutionens ordens- og 

samværsregler om en sanktion efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, nr. 1-3, er fristen dog 5 

dage, inklusive dage uden undervisning. Klager sendes til skolens hovedmail: kontakt@fgu4you.dk 

 

7) Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål til reglerne, er du altid velkommen til at spørge os om, hvad de betyder, eller hvorfor 

vi finder dem nødvendige. Spørg din lærer eller vejleder, hvis du gerne vil have reglerne uddybet. 

 

8) Gode råd til familien 

Vores erfaring er, at mange unge har brug for forældre eller andre voksne, der ”blander sig” og interesserer 

sig for de unges uddannelse.  

Derfor har vi lavet denne liste med gode råd. 

 

Støt den unge i at: 

 Få 8 timers søvn hver nat. 

 Møde til tiden. 

 Spise sundt og motionere. 

 Huske taske med bøger, computer og penalhus. 

 Holde styr på lektier og afleveringer. 

mailto:kontakt@fgu4you.dk


 

5 
 

 Spørge lærerne, hvis der er noget, de ikke forstår. 

 Bruge 1-2 timer daglig på lektier (gerne ekstra tid i weekenden på skriftlige opgaver). 

 Opsøge relevante informationer. 

 Bruge højst 8-10 timer på fritidsjob om ugen. 

 holde ferie i skolens ferieperioder. 

 

Som forælder er du altid velkommen til at henvende dig til afdelingschefen med spørgsmål, hvis dit barn er 

under 18 år. Hvis dit barn er over 18 år, så kræver det samtykke fra ham eller hende. 

Vi kan på skolen håndtere mange udfordringer, hvis vi kender til dem. Gå ikke under radaren - så kan vi ikke 

hjælpe. 

Husk: Den unge har taget første skridt på vejen til en uddannelse, hvor I som familie kan hjælpe og støtte 

den unge i at gå hele vejen. 


