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Studie- og ordensregler
Nedenstående regler er fastsat efter høring i skolens bestyrelse.

1. Formål
Studie- og ordensreglerne ved Rosborg Gymnasium & HF har som formål at
støtte positive og studiefremmende omgangsformer på skolen og dermed at
bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø.
Reglerne skal således understøtte skolens værdier om
•
•
•

Engagement
Mangfoldighed
Fornyelse

2. Orientering om reglerne

Eleverne orienteres om
• reglernes indhold
• konsekvenser, hvis reglerne ikke overholdes
Orienteringen sker på skolens hjemmeside som led i introforløbet, og
herudover vil ledelse, studievejledere og lærerteam/tutorer orientere om
reglerne.
Det er elevernes pligt at holde sig orienteret om reglerne.

3. Adfærdsregler

Generelt har eleverne ansvar for egne handlinger og er omfattet af de
almindelige regler om erstatningsansvar.
• Alle har pligt til at udvise hensynsfuld adfærd over for andre. Mobning,
herunder også digital mobning, voldelig, truende eller anden utilbørlig
optræden medfører sanktioner.
• Ødelæggelse af skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever
eller ansatte medfører erstatningspligt.
• Brug af skolens netværk og andre it-ydelser skal ske inden for lovens
rammer.
• Ovenstående punkter gælder også på faglige ekskursioner, studieture og
lignende.
• Ligeledes gælder ovenstående punkter for elevernes adfærd uden for
skolen, hvis den pågældende adfærd har direkte indflydelse på
undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.
Desuden gælder:
• Der må ikke spises eller indtages drikkevarer i undervisningslokalerne
uden særlig tilladelse fx i forbindelse med varmt vejr, fødselsdage,
særlige retningslinjer som følge af coronavirus-situationen eller lignende.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Man skal fjerne eget affald og bruge papirkurvene.
Man skal efterlade undervisningslokalerne i opryddet stand. Alle stole
skal hænges op efter hvert modul.
Man skal behandle skolens inventar, herunder it-udstyr, med omtanke.
Rosborg Gymnasium & HF er røg- og tobaksfri. Det betyder, at det ikke
er tilladt at ryge eller at indtage nogen former for tobaksrelaterede
produkter, herunder snus og tyggetobak, i skoletiden. Dette gælder også
på endags-ekskursioner, og hvis man forlader skolens område i løbet af
mødetiden.
Ifølge dansk lov er det ikke tilladt at ryge eller at indtage nogen former
for tobaksrelaterede produkter, herunder snus og tyggetobak på
Rosborgs matrikel – heller ikke udenfor skoletiden.
Det er forbudt at møde påvirket af alkohol og euforiserende stoffer til
undervisningen.
Det er forbudt at møde påvirket af euforiserende stoffer til ethvert
arrangement på Rosborg.
Det er forbudt at medbringe og indtage alkohol og euforiserende stoffer
på skolen.
Til fester og fredagscafeer er det dog tilladt i begrænsede mængder at
indtage alkohol, der er købt på skolen.
Det er skolens personale, der afgør, om en elev har indtaget for meget
alkohol og derfor skal hjemsendes.
Hvis en elev under 18 år hjemsendes pga. indtagelse af for megen
alkohol eller fordi vedkommende er påvirket af euforiserende stoffer,
orienteres elevens forældre.
Ved mistanke om besiddelse, indtagelse eller salg af euforiserende
stoffer kontaktes politiet og/eller de sociale myndigheder.
Mobiltelefoner, bærbare pc’er og lignende må i undervisningstiden kun
benyttes til undervisningsmæssige formål. Det er forbudt at lytte til
musik i timerne og til eksamen uden særlig tilladelse.
Voldelig eller kriminel adfærd vil normalt medføre bortvisning.
De gældende retningslinjer og instrukser på Rosborg Gymnasium & HF
for at mindske faren for smitte med coronavirus er tilgængelige på
skolens hjemmeside. Elever er forpligtet til løbende at holde sig
opdateret og efterleve disse retningslinjer. Hvis en elev efter gentagne
henstillinger ikke følger retningslinjerne, kan eleven hjemsendes.

Overtrædelse af ovennævnte adfærdsregler vil blive fulgt op med sanktioner af
skolens rektor.

4. Fremmøde og aflevering af opgaver
•

Eleverne har pligt til at møde til undervisningen herunder fællestimer,
introforløb og andre aktiviteter, som er en del af undervisningen.
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•
•
•

•

•
•

Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt, og
besvarelserne skal med hensyn til omfang og indhold vise, at eleverne
har gjort en indsats for at løse opgaven.
Elever, der ikke afleverer opgaver rettidigt kan blive indkaldt til
lektieværksted for at få deres afleveringer bragt ajour.
En besvarelse, der er afskrift af eller indeholder kopierede tekster uden
kildeangivelse, anses for snyd og vil blive registreret som ikke-afleveret.
Snyderi vil blive fulgt op med advarsler og sanktioner. Snyd ved prøver
og eksamener medfører de sanktioner, som er fastsat af
Undervisningsministeriet.
For elever der er påbegyndt deres gymnasiale uddannelse august 2017 og
frem medfører snyd i forbindelse med eksamen, at karakteren for den
pågældende prøve ændres til karakteren -3. I særligt graverende tilfælde,
herunder i gentagelsestilfælde, medfører snyd ved eksamen bortvisning
fra eksamen, og eleven vil tidligst kunne aflægge en ny prøve ved den
efterfølgende ordinære termin.
Eleverne har pligt til at deltage i interne prøver efter skolens anvisninger.
Eleverne har pligt til at deltage i faglige ekskursioner, studieture mv. (se
dog punkt 8).

5. Tilstedeværelse
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Elevernes tilstedeværelse registreres i hvert undervisningsmodul.
Opgaveaflevering registreres ligeledes løbende.
Opgørelser over fravær og mangler med skriftlige opgaver foretages
regelmæssigt, og eleverne bekendtgøres med opgørelsen via skolens
intranet (Lectio).
Fraværsopgørelse gælder normalt for et skoleår ad gangen.
Eleverne har pligt til at informere om sygdom eller andet fravær til
skolen. Når de møder igen efter en kortere eller længere fraværsperiode,
skal eleverne derfor i Lectio notere årsagen til fraværet.
Ledelsen kan kræve, at eleven afleverer lægeerklæring. Udgifter
forbundet hermed afholdes af eleven.
Den enkelte elevs tilstedeværelse følges løbende af lærerteam,
studievejledere og ledelse. Individuelle forhold afgør, hvornår der skrides
ind mod fravær – det er i den forbindelse afgørende, at der i Lectio
foreligger dokumentation for årsager til fraværet (uddybende
kommentarer under rubrikken ”fraværsårsag”).
Ved fravær har eleven pligt til selv at følge med i klassens arbejde.
Ved længerevarende sygdom vil skolen inden for rammerne af det
praktisk mulige hjælpe eleven med ekstra undervisning.
Ved langvarigt fravær, hvor det skønnes, at eleven ikke kan gennemføre
uddannelsen på normal tid, kan skolen udmelde eleven.
Lægebesøg og lignende skal så vidt muligt planlægges uden for
undervisningen.
Køretimer og lignende skal planlægges uden for undervisningen.
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•
•

Elever, der skal fritages helt eller delvist fra idrætsundervisningen i en
periode over mere end 3 uger skal på Rosborgs forlangende møde med
en lægeerklæring. Udgifter forbundet hermed afholdes af eleven.
En elev kan få tilladelse til at deltage i uddannelsesrelevante aktiviteter,
uden at det medfører fraværsregistrering.

6. Skoledagen - det daglige arbejde

Den skemalagte undervisning ligger normalt mellem kl. 8.05 og kl. 15.20.
Eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum.
Skemaændringer, der forlænger den skemalagte skoledag, varsles normalt
mindst en uge før.
Ud over fremmøde har eleverne pligt til:
• At møde forberedt og deltage aktivt i undervisningen.
• At udvise hensynsfuld adfærd over for andre elever og personale.
• At være gode ambassadører for skolen i forbindelse med skolemæssige
aktiviteter uden for skolen.
Elever må ikke optage undervisningen uden lærerens og de øvrige elevers
samtykke – dette gælder billeder, video og lydoptagelser. Forbuddet gælder
såvel ved undervisning og eksamen på Rosborg som i den virtuelle
undervisning. Undervisere har ikke lov til usagligt at forskelsbehandle eleverne
i den sammenhæng. Derimod vil det være lovligt at give en synshandicappede
elev en særlig adgang til optage undervisningen, selvom andre ikke må. Her er
forskelsbehandlingen nemlig ikke usaglig, men saglig. Elever, der med eller
uden samtykke har optaget undervisning, må ikke lægge optagelserne ud på
nettet, medmindre de, der er med på optagelserne, giver grønt lys. Dette vil –
udover at være i strid med skolens studie- og ordensregler - også være i strid
med dansk lovgivning (ophavsretsloven og persondataforordningen).

7. Undervisningsmidler
•

Eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne (visse
bøger, lommeregner og kopier) jfr. lov nr. 1716 af 27. december 2016
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse mv.
• Øvrige undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for eleverne på
lånebasis på flg. vilkår:
o Alle lån af undervisningsmidler registreres på navn
o Der må ikke skrives i lånte bøger
o Alle lånte bøger skal afleveres på forlangende
o Ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal erstattes
o Afleveres de lånte bøger ikke sendes en rykker
• Eleverne skal selv anskaffe sig en computer, der kan anvendes i
forbindelse med undervisningen og i forbindelse med eksamen. Den skal
kunne bruges offline til eksamen og i andre situationer, hvor eleverne
ikke må benytte internet.
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8. Ekskursioner og studierejser
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Det hører med til undervisningen, at man deltager i udadrettede
aktiviteter.
Normalt er det en betingelse for afviklingen af ekskursioner og
studierejser, at alle elever på holdet deltager.
Elever har egenbetaling til hytteture, ekskursioner og studierejser efter
gældende regler.
Rosborg Gymnasium & HF tilbyder studieture til destinationer i og
udenfor Danmark. Det er skolens rektor, der afgør om en studietur kan
gennemføres forsvarligt og træffer afgørelse om evt. aflysning (fx
grundet coronavirus-situationen på rejsemålet).
Til hver type aktivitet kan der være særlige vilkår, bl.a. af økonomisk art,
som eleverne skal tilslutte sig på forhånd.
Skolen er ikke et rejsebureau, og det er elevernes/forældrenes eget
ansvar at tegne afbestillingsforsikringer og sygeforsikringer til disse ture.
Skolen har ikke en forsikring, der dække omkostningerne ved evt.
aflysninger (fx som følge af udmeldelse af uddannelsen eller coronavirussituationen).
Når særlige forhold gør sig gældende, kan skolens ledelse fritage enkelte
elever for deltagelse.
I forbindelse med ”ud af huset”-aktiviteter gælder skolens almindelige
studie- og ordensregler. Bemærk reglerne om adfærd, fremmøde og
forsømmelser i punkterne 3, 4, 5 og 6 samt sanktioner under punkt 11.
Indtagelse af alkohol på studieture og ekskursioner er ikke tilladt,
undtagen i særlige tilfælde, fx ved en fælles middag eller ved tilsvarende
begivenheder, og kun efter lærernes konkrete tilladelse og kun i
begrænset omfang.
Overtrædelse af alkoholforbuddet medfører sanktioner, enten i form af
konkrete påbud på stedet eller hjemsendelse for egen regning. Jfr.
kapitel 11.
Ved udlandsekskursioner opfordres eleven selv eller dennes forældre til
at sikre sig, at eleven er forsvarligt dækket mht. afbestillings, ulykkes,
rejsegods, ansvars- og sygeforsikring.
Ved ekskursioner, studieture eller andre aktiviteter uden for skolen, hvor
elever opholder sig i mindre både eller i vandet skal eleverne bære
redningsvest. Elever må kun deltage i sejlads og svømning efter skriftligt
tilsagn – for elever under 18 år kræves forældrenes skriftlige tilladelse.
Før en ekskursion eller studietur har eleverne pligt til at oplyse skolen,
om der er særlige forhold af helbredsmæssig art, der skal tages hensyn
til.
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9. Interne prøver og eksamen
•
•
•

Eleven har pligt til at sætte sig ind i reglerne for eksamen og til at
deltage i skolens eksamensorientering.
Eleven har mødepligt senest 15 minutter før starten på en skriftlig prøve.
Det indbefatter, at computer og andre tilladte hjælpemidler skal være
koblet op og testet.
Eksamenssnyd medfører at man får karakteren -3. I særlig grove
tilfælde kan det medføre bortvisning.

10. Oprykning til næste klassetrin
•

•
•

Ved skoleårets afslutning vurderer skolen elevens standpunkt og udbytte
af undervisningen. Oprykning betinges af, at eleven har fået
tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.
Oprykning betinges af, at større skriftlige opgaver er afleveret.
Skolen kan nægte en elev oprykning, hvis eleven på baggrund af de
karakterer, der gives ved skoleårets slutning har et gennemsnit på under
2,0 (ikke vægtet) af de karakterer, der er opnået ved såvel officielle
prøver som interne prøver og standpunktskarakterer ved skoleårets
afslutning. Jfr. §10 i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de
gymnasiale uddannelser 13. september 2017.

11. Sanktioner

Brud på skolens studie- og ordensregler kan påtales med en advarsel, hvori
konsekvenserne af en gentagelse af forseelsen/fortsættelse af den påtalte
adfærd bliver præciseret.
I særligt grove tilfælde kan bortvisning eller udelukkelse komme på tale uden
forudgående advarsel.
Manglende studieaktivitet (fravær, passivitet, snyd, manglende
opgaveaflevering) vil kunne medføre:
• aflæggelse af eksamen i alle fag, som afsluttes det pågældende år.
• fortabelse retten til SU (Statens Uddannelsesstøtte). Hvis skolens ledelse
afgør, at man ikke er studieaktiv, bliver SU'en stoppet fra måneden
efter. SU-retten kan generhverves, når man på ny skønnes at være
studieaktiv.
• udmeldelse eller bortvisning
Overtrædelse af adfærdsreglerne (jfr. punkt 3) vil kunne medføre
• udelukkelse fra konkrete arrangementer
• udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage, der registreres som
fravær
• på studieture og ekskursioner kan manglende fremmøde og dårlig
opførsel over for rejseledsagere, værter på hoteller, eksterne vejledere,
undervisere og andre, som bistår ved turen medføre en
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•

studieadministrativ advarsel og i gentagne og/eller grovere tilfælde
medføre hjemsendelse for egen regning
udmeldelse eller bortvisning

Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om sanktionen også blive sendt til
forældrene.
Udmeldelse kan kun ske, efter eleven/forældre har haft mulighed for at udtale
sig og har fået klagevejledning. En klage har ikke opsættende virkning, indtil
endelig afgørelse foreligger.

12. Klagemulighed

Elever kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med
skolens studie- og ordensregler. Hvis eleven er under 18 år kan forældre
klage.
Klagen skal indgives inden 2 uger efter meddelelsen af rektors afgørelse og
stiles til Undervisningsministeriet. Den afleveres skriftligt til rektor, der
videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Rektor giver
eleven eller forældrene mulighed for at kommentere rektors udtalelse indenfor
1 uges frist, før klagen videresendes. Eventuelle kommentarer medsendes til
ministeriet.
I tilfælde af bortvisning er klagefristen 1 uge, således at afgørelsen kan falde
hurtigt, og således at eleven om nødvendigt kan hjælpes videre til et andet
undervisningstilbud.
Klage over årskarakterer skal afleveres skriftligt på skolens kontor senest 2
uger efter at karakteren er offentliggjort på Lectio.
Klage over eksamenskarakterer følger de retningslinjer, der fremgår af
Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse. Klagen skal afleveres
skriftligt på skolens kontor senest 2 uger efter at bedømmelsen af prøven er
bekendtgjort.

13. Ikrafttræden
Disse studie- og ordensregler er gældende fra og med oktober 2021.

14. Revision

Studie- og ordensreglerne revideres efter behov af Rosborgs ledelse og
vedtages af Rosborgs bestyrelse.
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