
 
 

Studie- og ordensregler 
 

 

Studie- og ordensreglerne hviler på Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale 

uddannelser (Bek. nr. 1077 af 13/09/2017) og vejledning til denne. 

 

Øregård Gymnasiums studie- og ordensregler skal sikre, at undervisningen kan opfylde formålet med 

uddannelsen til studentereksamen og medvirke til at skabe et godt undervisningsmiljø for skolens elever. 

 

Vi prioriterer faglig udvikling og fordybelse samt studieforberedende kompetencer højt. Derfor rummer skolens 

studieregler følgende krav til deltagelse i undervisningen: 

 

Krav til deltagelse i undervisningen 

• Du har mødepligt. 

• Du skal medvirke til at undervisningen kan afvikles til tiden, og at der er arbejdsro til alle. 

• Du skal møde velforberedt til undervisningen og bidrage engageret og positivt til den. 

• Du skal vise ansvarlighed og respekt over for kammerater, lærere og undervisningssituationen. 

• Du skal aflevere alle opgaver til tiden. 

• Du har ikke afleveret en medtællende opgave, hvilket gælder både hjemme- og eksamensopgaver, hvis 

der er tale om afskrift, eller hvis dele deraf er elektronisk kopieret uden kildeangivelse. Dette vil blive 

betragtet som snyd og kan medføre, at du mister retten til at blive indstillet til eksamen det pågældende 

år. I yderste konsekvens kan du blive bortvist fra skolen. 

• Du skal holde dig orienteret om skemaændringer og gennemførelse af skolens undervisning via Lectio. 

• Du skal meddele skolen årsagen til både planlagt og ikke planlagt fravær. 

 

Du har ingen ret til fravær. Du skal give skolen besked om planlagt fravær, og efter fravær, der ikke er planlagt, 

give skolen besked om årsagen. 

 

Hvis du deltager i andre aktiviteter med skolen som umuliggør din deltagelse i den skemalagte undervisning, 

registreres du som fraværende, men dit fravær godskrives. 

 

Skolens registrering af dit fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver ajourføres løbende i Lectio, og du har 

pligt til selv at holde dig orienteret om dine eventuelle forsømmelser. Du skal angive årsagerne til dit fravær i 

Lectio. I tilfælde af sygdom der strækker sig over mere end 14 dage sammenhængende, udbeder skolen sig 

en lægeerklæring. Lægeerklæringen betales af eleven. 

 

Hvis vi skønner at dit fravær er for højt eller hvis du på anden vis tilsidesætter pligten om aktiv deltagelse i 

undervisningen, vil skolen sanktionere således: 

 

Ved manglende deltagelse i undervisningen 

• Første gang indkaldes du til en samtale med din studievejleder og får en pædagogisk tilrettevisning. 

• Hvis du ikke herefter forbedrer din deltagelse markant, modtager du først en mundtlig og dernæst en 

skriftlig advarsel. Hvis du får tildelt en skriftlig advarsel og er under 18 år, underrettes den der har 

forældremyndigheden pr. anbefalet brev. 

• Hvis du fortsat ikke deltager aktivt i undervisningen, vil rektor indstille dig til at aflægge eksamen i enten 

alle eller et af rektor bestemt antal afsluttende fag det pågældende skoleår, og du får ingen årskarakterer 

i de disse fag. Den der har forældremyndigheden underrettes pr. anbefalet brev, såfremt du er under 18 

år. 

• I særligt graverende tilfælde, hvor du fortsat forsømmer din skolegang, kan du blive bortvist fra skolen eller 

miste retten til at blive indstillet til eksamen det pågældende år. 

• Når du vurderes ikke-studieaktiv, fortaber du også retten til SU. 

 



 

• En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse med mindre særlige forhold gør sig gældende. 

• I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktioner iværksættes uden forudgående varsel. 

• Du kan blive nægtet oprykning til næste klasse, hvis dit standpunkt eller opnåede gennemsnit ved et 

skoleårs slutning er under 02, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte 

af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. 

  

Klageadgang 

Der er mulighed for at klage over ovenstående sanktioner, jævnfør STX-bekendtgørelsen § 72, stk. 2, i lov nr. 

611 af 28. maj 2019 om de gymnasiale uddannelser. 

 

Ordensregler 

1. Øregård Gymnasium er en stor arbejdsplads hvor mange mennesker færdes hver dag. Vi forventer derfor 

at alle respekterer hinanden og viser respekt over for vores fredede skolebygning. 

2. Du skal udvise hensynsfuld adfærd overfor alle på skolen, både i og uden for skoletiden. Dette gælder 

også adfærd på de sociale medier. 

3. Puttemiddage er uforenelige med skolens værdigrundlag. Hvis du enten arrangerer eller deltager i 

sådanne sammenkomster, medfører det udelukkelse fra skolens sociale arrangementer resten af 

skoleåret. 

4. Du har medansvar for et godt fysisk arbejdsmiljø på skolen. Undervisnings-, kantine- og opholdsområder 

skal holdes i ryddelig stand. 

5. Du har pligt til at passe på bygninger og inventar. Ved medvirken til hærværk og beskadigelse af bygning 

eller inventar vil du blive gjort personligt ansvarlig. 

6. Bøger og andet undervisningsmateriale, der er udlånt af skolen, skal du levere tilbage i god stand og til 

aftalt tid. 

7. Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningssituationer medmindre andet aftales med læreren. 

8. Du må ikke bruge skolens netværk til at opsøge hjemmesider med ulovligt indhold. 

9. Du må ikke dele billeder, video eller lydoptagelser af andre uden deres samtykke, og du må slet ikke filme 

eller optage lyd af andre elever og medarbejdere i situationer, der kan opfattes som intime, krænkende 

eller nedværdigende. Du må ikke optage eller filme undervisningssituationer (herunder også studierejser 

mv.) uden samtykke fra elever og lærere. Du skal altid orientere lærerne, hvis du f.eks. vil optage 

vejledningssamtaler, eksamen eller lignende.  

10. Rygning er ikke tilladt på skolens område. 

11. Alkohol må ikke indtages på skolens område i undervisningstiden. Rektor kan i særlige tilfælde dispensere 

herfor. 

12. Du må ikke være i besiddelse af, påvirket af, indtage eller formidle ulovlige stoffer på skolens område, og 

ved begrundet mistanke skal du være villig til at lade dig teste for stoffer. 

13. På studierejser er dårlig opførsel, beruselse og/eller indtagelse af ulovlige stoffer uforenelig med rejsens 

formål og derfor ikke acceptabel. Du skal ubetinget følge lærerens anvisninger. Overtrædelse af de anviste 

regler kan føre til hjemsendelse for egen regning. 

 

Hvis du overtræder ordensreglerne, får du en advarsel, og du og dine forældre, hvis du ikke er myndig, vil blive 

indkaldt til en samtale med rektor. Hvis du fortsat overtræder skolens ordensregler, vil du kunne bortvises fra 

enkelte bestemte arrangementer eller midlertidigt kunne udelukkes fra undervisningen i op til ti dage. 

Udelukkelsen registreres som fravær. Hvis du overtræder reglerne særlig groft, kan du bortvises uden varsel. 

Beslutningen træffes af rektor. Overtrædelse af regel nr.12 medfører dog altid bortvisning fra skolen med 

øjeblikkeligt varsel. 

 

 

 

Ordensreglerne er vedtaget af skolens bestyrelse august 2022. 

  

 

 

 

 

Pia Nyring 

Rektor 
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