Ordens- og samværsregler
På FGU Midt- og Østsjællands skoler skal det være rart at være både for elever og medarbejdere. Der skal også være
de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. Vores skole bygger på tryghed, nærvær og et ligeværdigt fællesskab,
hvor alle kan lykkes på forskellige måder. For at sikre et inkluderende fællesskab og høj trivsel har vi formuleret nogle
ordens- og samværsregler. Det er vigtigt, at vi alle sammen - både elever og medarbejdere - bidrager til et godt
skolemiljø ved at følge reglerne. På den måde sikrer vi de bedste rammer for læring, trivsel og socialt samvær.

Studieaktivitet
Du skal være studieaktiv som FGU-elev. Der er mødepligt til alle timer. Studieaktiviteten er ikke bare et krav. Du får
også størst glæde af din tid på FGU, hvis du møder op og deltager aktivt i undervisningen. Studieaktivitet betyder, at
du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

møder til tiden
deltager i skolens fælles måltider
deltager aktivt i undervisningen
kommer tilbage efter pauser til aftalt tid
forbereder dig til undervisningen
medbringer udleveret computer
medbringer relevant undervisningsmateriale
afleverer dine skriftlige opgaver og produktioner
holder dig orienteret i UDDATA+

Mødetider
Som elev skal du følge dit skema, som du finder i UDDATA+. Som udgangspunkt er du i skole fra kl. 8.00 til kl. 13.30 alle
hverdage. Der kan forekomme andre mødetider også om aftenen og i weekender f.eks. i forbindelse med
forløbssamtaler, ekskursioner, temauger og åbent-hus-arrangementer. Hvis du som led i din uddannelse er i
erhvervstræning, praktik eller i kombinationsforløb, følger du mødetiden i virksomheden eller på skolen.

Sygdom og fravær
Hvis du er syg eller har andre grunde til ikke at komme i skole, skal du kontakte din kontaktlærer mellem kl. 7.45 og kl.
8.00. Planlagt fravær skal du aftale med din kontaktlærer i så god tid som muligt. Du får som udgangspunkt lovligt
fravær, hvis du er syg eller skal til møde med offentlige myndigheder. Læge- og tandlægetider skal du så vidt muligt
placere uden for skoletiden. Det er altid din kontaktlærer der afgør, om dit fravær er lovligt eller ulovligt. Er du syg i
længere tid, kan du blive bedt om at indhente en lægeerklæring, som du selv skal betale.
Hver fredag skal du tjekke registreringen af dit eventuelle fravær for ugen i UDDATA+. Er du uenig i
fraværsregistreringen, skal du hurtigst muligt kontakte den lærer, der har registreret dig fraværende. Det er altid
læreren, der afgør, om der er sket en fejl. Fraværsregistreringen har betydning for udbetalingen af din skoleydelse.
Du bliver trukket i ydelse ved ulovligt fravær.
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Madordning
Det er vigtigt for os, at alle elever og medarbejdere får nogle nærende måltider i løbet af skoledagen. Samtidig
prioriterer vi det sociale samvær i forbindelse med måltiderne højt. Derfor har vi en obligatorisk madordning på
skolerne, der inkluderer morgenmad, frokost, frugt, kaffe og te. Det er eleverne og deres faglærer på skolernes
køkkenlinjer, der tilbereder og serverer maden. Eleverne betaler 20 kr. per dag for madordningen. Medarbejderne
betaler også for maden.

Rygning og andre rusmidler
Fra d. 31. juli 2021 er røgfri skoletid et lovkrav på alle danske uddannelsesinstitutioner. Røgfri skoletid betyder, at du
ikke må ryge eller bruge rygerelaterede produkter som e-cigaretter og snus i skoletiden hverken på eller uden for
skolen. Røgfri skoletid gælder både elever, medarbejdere og gæster. Du må ikke møde påvirket op i skole eller være i
besiddelse af eller indtage alkohol, hash eller andre stoffer i skoletiden.

Respektfuld adfærd
Vi behandler hinanden og skolen med respekt. Det gælder både i måden, vi opfører os over for hinanden på, men også
i måden vi behandler skolens inventar på.
Respektfuld adfærd betyder, at vi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bruger dansk som det fælles sprog, fordi det inkluderer alle.
taler ordentligt til hinanden uden brug af hån, skældsord og lignende.
omtaler hinanden og skolen respektfuldt på de sociale medier også uden for skoletiden.
hver især bidrager til et miljø, som alle har lyst til at være en del af.
begrænser støj og forstyrrende adfærd.
ikke accepterer mobning eller chikane både fysisk og digitalt.
ikke tolererer vold eller truende adfærd.
rydder op efter os selv efter måltider og endt undervisning.
behandler skolens ejendom f.eks. computere, inventar og udstyr ordentligt.
har vores lydløse mobiltelefoner pakket væk med mindre, de indgår i undervisningen.

Lyd- og videooptagelser
Det er ulovligt at tage billeder, optage film eller lyd af andre uden samtykke. Det er også ulovligt at dele materialet.
Tænk dig derfor om, før du viser eller deler billeder og videooptagelser af andre. Er du i tvivl, om det krænker nogen,
så lad være. Det er ikke tilladt at være i besiddelse af, vise og dele billeder og videoer, der har et krænkende indhold.

Religion
Vi går ind for religiøs frihed, men vi opfatter religion som en privat sag. Derfor må du ikke missionere eller udøve
religiøse ritualer på skolerne. Du må heller ikke forsøge at påvirke andre til ekstreme eller fundamentalistiske
holdninger.
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Snyd
Det er ikke tilladt at snyde eller plagiere dvs. bruge andres tekster eller produktioner som dit eget. Du lærer heller ikke
særlig meget af det. Du kan læse mere om snyd og plagiat i skolens eksamensreglement. (link)

Lån og returnering af computer mm.
Alle elever får udleveret en computer ved skolestart. Mister du eller kommer du til at ødelægge computeren, skal du
erstatte den. Computeren er kun til låns. Du skal derfor aflevere den, når du afslutter din FGU. Låner du andet af
skolens ejendom, skal du huske at aflevere det igen efter brug. Vi forventer, at du behandler lånt udstyr ordentligt. I
visse tilfælde kan du blive bedt om at erstatte ødelagt eller glemt inventar og udstyr.

Arbejdstøj
På mange af skolens værksteder skal du være iført arbejdstøj, sikkerhedssko, -udstyr og personlige værnemidler. Det
er faglærerne og arbejdsmiljøloven, der afgør, hvad du skal iføre dig på værkstedet. Dette er for at sikre din og andres
sikkerhed.

Pauser
I skoletiden må du kun forlade skolens område i dine pauser eller efter aftale med din lærer. Det er dit ansvar, at du er
tilbage på skolen og klar til undervisning til aftalt tid. Hvis du gentagende gange udebliver eller møder for sent til
undervisning efter dine pauser, har vi mulighed for at fratage dig muligheden for at forlade skolens område i
skoletiden.

Sanktioner
Hvis du overtræder ordens- og samværsreglerne, bliver du indkaldt til en samtale. Vi har ikke regler for, hvilke
overtrædelser der udløser hvilke sanktioner. Det vil altid være en individuel vurdering og begrundet i pædagogiske
årsager. Afhængig af situationen har skolen mulighed for at give dig følgende sanktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du får en mundtlig advarsel.
Du får en skriftlig advarsel.
Du bliver udelukket fra konkrete aktiviteter.
Du får forbud mod at medbringe konkrete private genstande f.eks. din telefon i en nærmere bestemt periode.
Du får tilbageholdt private genstande f.eks. din telefon i skoletiden, hvorefter du får udleveret det
tilbageholdte igen.
Du bliver trukket i skoleydelse i op til 5 skoledage.
Du bliver pålagt at deltage i flere prøver end planlagt.
Du bliver udelukket fra undervisningen i op til 10 dage og registreret som ulovligt fraværende.
Du bliver bortvist fra skolen og overflyttet til en anden FGU-skole.
Du bliver du bortvist og udskrevet fra skolen.
Du bliver politianmeldt.
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Er du under 18 år, vil dine forældre eller værge blive inddraget i skolens beslutning om en sanktion.
Klager
Hvis du er uenig i skolens beslutning om en sanktion, har du mulighed for at klage. Send din skriftlige klage til
mailadressen: kontakt@fgu4you.dk senest 10 dage efter, at du har modtaget den afgørelse, du gerne vil klage over.

Lovhjemmel
Ordens- og samværsreglerne samt de beskrevne sanktioner er udarbejdet efter FGU-bekendtgørelsens §13 og bilag 2.
Læs bekendtgørelsen her

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.
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