Ordens-og samværsregler på FGU Syd- og Midtfyn 2019/2020
Kære elev på FGU
Velkommen til ”next level” på din uddannelsesvej.

Vi glæder os til at være vært for din fremtid!
Vi inviterer dig ind i et fællesskab med dygtige og inspirerende lærere, hvor vi er sammen
om at udvikle en skole, hvor alle går glade hjem.
For at kunne det og samtidig opfylde uddannelsens formål, har vi lavet nogle ordens- og
samværsregler, der skal bidrage til et godt undervisningsmiljø og god trivsel for alle på
skolen.
Overordnet har vi 5 idealer, der er lette at huske og vigtige at følge. Vi har valgt kun at have
5 idealer, fordi vi grundlæggende har tillid til hinanden og har en forventning om, at du som
elev godt ved, hvordan du skal opføre dig.

Derudover har vi nogle ordens- og samværsregler, der både gælder, når du er i skole, og når du er
uden for skolen, fx i forbindelse med praktik, ekskursioner og studieture. Reglerne gælder også
udenfor undervisningstiden, hvis du fx indgår i sammenhænge, der kan identificeres med skolen,
eller hvis din adfærd skønnes at have betydning for forhold på skolen.
Vi forventer, at du respekterer disse regler og tager ansvar for, at vi sammen passer på skolen og
behandler hinanden ordentligt og respektfuldt, så FGU Syd- og Midtfyn er et sted med et trygt
læringsmiljø, hvor der er plads til alle.
Hvis du udviser en adfærd, der groft strider mod skolens værdier og almindelig god opførsel, kan det
medføre sanktioner og i visse sammenhænge erstatningskrav fra skolens side.
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Studieaktivitet
Aktiv deltagelse i undervisningen
Som elev på FGU Syd-og Midtfyn er det helt afgørende, at dine lærere og vejleder opfatter
dig som studieaktiv. Det 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.

Sygdom og andet fravær
Generelt om fravær
Hvis du bliver syg, skal du kontakte din kontaktlærer eller ringe til skolens hovednummer
mellem kl. 8:15 – 10:00. Dette gælder både, hvis du bliver syg i og udenfor
undervisningstiden, og når du er i erhvervstræning.
Hvis du skal til læge, tandlæge eller andet, skal du generelt sørge for at lægge disse aftaler
udenfor skoletiden. Hvis det ikke er muligt, skal du meddele det til din kontaktlærer.

Lægeerklæring
Hvis du er fraværende i mere end 3 på hinanden følgende skoledage, kan skolen udbede sig
en lægeerklæring, som du i givet fald selv skal betale udgiften til.

Ulovligt fravær
Ved starten af hvert modul registrerer din kontaktlærer, om du er tilstede. Hvis du ikke er
tilstede og har undladt at melde dig syg, er det ulovligt fravær, hvorfor det vil blive trukket i
din skoleydelse.

Sanktioner ifm. ulovligt fravær
Vi reagerer hurtigt i tilfælde af fravær, da vi har erfaring med, at det kan hjælpe dig hurtigt
tilbage på sporet.
• Hvis du udebliver uden at give besked til din kontaktlærer, og vi er bekymret for,
hvad årsagen til dit fravær er, kan du forvente at blive kontaktet.
• Hvis vi skønner, at dit fravær er for højt, indkaldes du til en samtale med din
kontaktlærer og eventuelt din vejleder.
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•
•
•

Hvis dit fravær fortsat stiger, vil du blive indkaldt til en samtale, hvor dit netværk
eventuelt deltager.
Udviser du fortsat manglende studieaktivitet, iværksættes yderligere sanktioner,
herunder kan du risikere at få en skriftlig advarsel.
Hvis de ovenfor nævnte tiltag ikke har den ønskede virkning, kan yderligere
sanktioner være:
o Henvisning til at aflægge prøve i alle fag
o Sanktioner ift. deltagelse i eksamener
o Udskrivning af uddannelsen, hvorefter den Kommunale Ungeindsats bliver
informeret herom.

Samværs-og ordensregler
Det er skolens klare forventning, at du som elev på FGU Syd- og Midtfyn udviser en adfærd,
der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for dine kammerater og
skolens medarbejdere. Du har ansvar for egne handlinger, ligesom vi forventer, at du
optræder som en god ambassadør for din uddannelse. De konkrete samværs- og ordensregler
er:
Almindelig, god opførsel
• Vi samles omkring morgenmad og frokost med de regler, der gælder.
• Du bidrager positivt til din og andres personlige, sociale og faglige udvikling.
• 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.
Skolens inventar og oprydning
• Du skal rydde op efter dig og stille stole og borde på plads efter endt undervisning.
Hvis du forsætligt eller ved grov uagtsomhed ødelægger/beskadiger skolens inventar
som fx ruder, borde og stole, kan du blive pålagt en erstatning.
Rygning
• Du må ikke ryge hverken i skoletiden eller uden for skoletiden på skolens matrikler,
dette gælder for cigaretter, e-cigaretter, snus osv.
Alkohol og andre rusmidler
• Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler i skoletiden og på skolens områder
uden for skoletiden. Dette gælder også ved skolerelaterede aktiviteter udenfor
skolens område, fx praktikophold, studieture, ekskursioner mv.
Din tilstedeværelse på skolen i skoletiden
• Du må ikke forlade skolens matrikel uden en aftale med din lærer. Dette gælder også
i dine pauser.
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Skolens ejendom
• 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.
Hold øje med dine private ting
• Det er dit eget ansvar at holde opsyn med din private pc eller telefon, da det er din
egen forsikring, som skal dække eventuelle skader eller tyveri.
• Du bør aldrig efterlade penge eller værdigenstande, hverken i frakkelommer,
garderober eller i tasker i klasselokalerne.
Misbrug af elektroniske og sociale medier
• Du må hverken lave lyd- eller billedoptagelser, herunder deling af billeder og videoer
af andre personer, uden deres tydelige tilladelse. Det gælder særligt optagelser med
et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.
• Misbrug af elektroniske og sociale medier, herunder brug af piratkopieret software
samt download og kopiering af ulovlige filer mv. er ikke tilladt.
• Det er ikke tilladt at benytte sig af eller skaffe adgang til andres elektroniske medier,
herunder fx computere, telefoner, IPads mv.
• Det er ikke tilladt at vise og/eller dele videoer og billeder, som kan have et
krænkende indhold.
Vold og mobning
• Vi accepterer ikke vold, truende adfærd eller hån, skældsord el.lign.
• Mobning, respektløs adfærd eller anden form for chikane, både fysisk og digitalt er
ikke tilladt.
Religion/radikalisering og sprog
• 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.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder ordensreglerne
Hvis du ikke overholder ovenstående ordensregler eller i øvrigt bryder indgåede aftaler, må
du forvente en konsekvent reaktion fra skolens side. En overtrædelse af reglerne kan således
efter ledelsens vurdering medføre sanktioner og eventuel bortvisning.
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Sanktioner i tilfælde af overtrædelse af FGU Syd-og Midtfyns
ordens- og samværsregler
1. FGU Syd- og Midtfyn kan mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk
tilrettevisning i tilfælde af en eller flere mindre og ikke alvorlige overtrædelser af
ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver.
2. FGU Syd- og Midtfyn kan i andre tilfælde ved en eller flere overtrædelser af ordensog samværsreglerne, herunder ved prøver, give eleven en skriftlig advarsel.
3. FGU Syd- og Midtfyn kan desuden træffe afgørelse om at iværksætte følgende
sanktioner, eventuelt en kombination heraf, over for elever, der har overtrådt
ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver:
a. Hel eller delvis udelukkelse fra arrangementer eller aktiviteter, herunder
eksamen.
b. Beslutning om, at eleven skal aflægge prøve i et eller flere fag, der kan
afsluttes med prøve, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i
faget eller fagene.
c. Træk i elevløn svarende til fraværet.
d. Midlertidigt bortfald af elevløn i op til 5 skoledage.
e. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. FGU Syd- og
Midtfyn registrerer elevens fravær under udelukkelsen som påbudt og
dermed lovligt fravær.
f. Permanent bortvisning fra FGU Syd- og Midtfyn.
4. FGU Syd- og Midtfyn kan som en foreløbig foranstaltning i følgende situationer
beslutte, at eleven ikke må være til stede på skolen.
a. Situationer, hvor FGU Syd- og Midtfyn anser det for påkrævet af hensyn til
den almindelige retsbevidsthed. (Truende adfærd, politianmeldelse,
mobning…)
b. Situationer, hvor FGU Syd- og Midtfyn anser det for påkrævet at opretholde
ro og orden og andre elevers og ansattes deltagelse i skolens aktiviteter.
5. FGU Syd- og Midtfyn kan, når der træffer afgørelse om en sanktion, gøre
iværksættelsen af sanktionen betinget af, at eleven ikke igen overtræder ordens- og
samværsregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode.
§14 Stk. 3. Institutionens ordens- og samværsregler omfatter også elevernes adfærd
uden for institutionen, herunder i deres fritid. Elevernes adfærd i deres fritid er dog kun
omfattet af ordens- og samværsreglerne, når deres adfærd, for eksempel deres digitale
adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte indflydelse på
undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

5

Snyd
Som elev skal du undgå enhver form for snyd. Dette gælder både i forbindelse med opgaver,
prøver og i den daglige undervisning.
Ved første tilfælde af snyd sanktioneres der med en pædagogisk tilrettevisning eller skriftlig
advarsel.
Ved prøver og eksamener er formålet at dokumentere, i hvilken grad du som elev opfylder
de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen. Besvarelsen af en skriftlig eller
mundtlig prøve skal derfor være din egen selvstændige besvarelse (med mindre der er tale
om en gruppeprøve). En overtrædelse af dette betragtes som snyd og vil stride imod
formålet med prøverne.

Brug af computere, telefoner, tablets og andre elektroniske devices
På FGU Syd- og Midtfyn er det altid din lærer, der bestemmer over dit brug af digitale
hjælpemidler. Særligt gælder det, at du ved påbegyndt undervisning:
•
•
•

Har sat din mobiltelefon på lydløs, og at du kun tager telefonen frem, når din lærer
giver dig lov.
Har din computer liggende i tasken, indtil din lærer beder dig om at tage den frem.
Ved lån af computer underskrives en udlånsblanket, og ved bortkomst eller
beskadigelse pålægges du en erstatningspligt.

Brand- og evakueringsinstruks
Du har pligt til at sætte dig ind i skolens brand- og evakueringsinstruks.

Klagegang
I henhold til Bekendtgørelsen om forberedende grunduddannelse 2019 §12 nr. 1077 af 13.
september 2017 om ordens- og samværsregler i FGU er det muligt at klage over en afgørelse
om iværksættelse af sanktioner overfor elever, der overtræder skolens samværs- og
ordensregler. Der kan dog ikke klages over pædagogiske tilrettevisninger.
Af Bekendtgørelsens § 11 fremgår det, at:
§21. Klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens afgørelser indgives til
institutionen af den person, afgørelsen vedkommer.
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Stk. 2. Klagen skal være indgivet til institutionen senest 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt den pågældende. Hvis institutionen ikke giver klageren medhold i klagen,
videresender institutionen klagen til styrelsen ledsaget af institutionens bemærkninger.
Forinden underretter institutionen klageren om afgørelsen, og giver klageren en frist på 1
uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når klageren har fremsat
bemærkninger, eller når fristen er udløbet, fremsender institutionen klagen til styrelsen
vedlagt sagens akter.
Stk. 3. Reglerne om klager i forbindelse med prøver i bekendtgørelse om prøver og eksamen
i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser finder tilsvarende anvendelse for klager over
institutionens afgørelser i forbindelse med prøver.
Så langt når vi heldigvis sjældent her på FGU Syd- og Midtfyn. De fleste elever optræder i alle
situationer – både på skolen og på studieture – som gode ambassadører for vores skoler. Det
gælder selvfølgelig også dig!

Henvisning til lovgivning på området
Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse.
I medfør af §10, stk. 5, §18, stk. 2, §23, stk. 3, §29, stk. 2, §35, stk. 6, §36, stk. 5, §40, stk. 2, §
46, stk. 3 og §48, stk. 2, i lov om forberedende grunduddannelse, jf. lov nr. 697 af 8. juni
2019, og efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser,
fastsættes efter bemyndigelse:

o
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