Studie- og ordensregler1 på Midtsjællands Gymnasium (MSG),
Tilpasset den 2. marts 2021 (røgfri skole)
Formålet med ungdomsuddannelserne er, at I bliver bedst muligt rustet fagligt til at klare jer på en
videregående uddannelse og til at kunne bidrage konstruktivt i de fællesskaber, som I fremover bliver en
del af.
Skolens studie- og ordensregler tager udgangspunkt i følgende værdier, som skolen finder vigtige for at
kunne skabe det bedst mulige undervisningsmiljø for jer.
Vi er en skole:

-

hvor respektfuld omgangstone og adfærd over for andre er centrale værdier i at kunne skabe et
godt arbejdsmiljø for både elever og medarbejdere.

-

hvor dialogen mellem skolens elever og medarbejdere skal danne rammen for ansvarlige og
forpligtende fællesskaber, som alle bliver en del af.

-

hvor vi forventer, at du er forberedt, deltager aktivt i undervisningen (herunder ekskursioner) og
overholder aftaler.

-

hvor vi forventer, at du kommer til tiden og deltager konstruktivt i skolens dagligdag og udvikling.

-

hvor vi forventer, at du rydder op efter dig i klasselokaler og i studieområder

Hvis du ønsker yderligere information, kan du læse mere under de følgende niveauer.

1

www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192670

Niveau 1:
En god arbejdsplads for elever og medarbejdere ved Midtsjællands Gymnasium
Skolen er vores fælles arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at skabe et godt arbejdsmiljø for alle. Vi ønsker at
skabe et undervisningsmiljø, hvor du kan få mest muligt ud af din uddannelse.

Sådan skaber vi sammen en god arbejdsplads
Undervisningens gennemførelse er et samarbejde mellem elever og lærere for at nå de faglige mål. Derfor
er det vigtigt, at alle er godt forberedte til undervisningen for at kunne være aktivt deltagende og sikre et
optimalt udbytte. For at kunne få et optimalt udbytte af undervisningen skal der være en respektfuld
omgangstone mellem alle på skolen. Vi ønsker at drage omsorg for hinanden enkeltvis og kollektivt. Vi
behandler skolens fysiske rammer ordentligt og rydder op efter os i alle sammenhænge.
Det skriftlige arbejde i fagene er en vigtig del af læringen, og derfor skal du aflevere til tiden og arbejde
selvstændigt både i individuelle og gruppe afleveringer og den efterfølgende feedback fra lærerne.
Hvis du har været forhindret i at deltage i undervisningen, er det vigtigt, at du indhenter det forsømte ved
at læse dine lektier og spørge dine kammerater. Du kan altid holde dig ajour på Lectio, hvor lektier og
afleveringsopgaver er oprettet i dine fag.
Din computer er et vigtigt arbejdsredskab, som du skal medbringe til undervisningen. I løbet af din
uddannelse vil vi som skole udvikle dine evner til at anvende IT kritisk og hensigtsmæssigt.
Det er vigtigt, at du koncentrerer dig i undervisningen. Derfor skal du lære at forholde dig kritisk til, hvordan
du anvender digitale værktøjer i undervisningen for at understøtte din læring
Til hver klasse er knyttet en klasselærer og en studievejleder, som er ansvarlige for at koordinere klassens
faglige og sociale udvikling i uddannelsen.

Niveau 2:
Regler for IT-adfærd, rygning/alkohol og fravær fra undervisningen
IT- regler
Skolens retningslinjer for IT-adfærd er lavet med udgangspunkt i skolens overordnede Studie- og
ordensregler og lovgivningen på området.
Du skal medbringe computeren til fagligt arbejde, og computeren bruges først efter anvisning fra læreren.
Du må kun bruge sociale medier i undervisningen, hvis læreren har givet lov til det.
Du skal være respektfuld i din omgangstone med andre på sociale medier.
Du skal sørge for, at din mobiltelefon er lagt væk og kun tages frem, hvis den skal bruges i undervisningen.

Hvis du ikke efterkommer disse regler, kan der ske følgende:

-

Din lærer vurderer om du skal have fravær og i hvilket omfang.
Samtale med rektor (advarsler og evt. bortvisning fra uddannelsen)

Du skal være respektfuld i din omgangstone med andre på sociale medier, også uden for skoletid.
Du må ikke optage eller tage billeder af andre på skolen uden de involveredes eller skolens accept.
Det er vigtigt, at du forholder dig ansvarlig til din anvendelse af skolens internet i undervisningen i forhold til
dit udbytte af timen og i forhold til de konsekvenser, en uhensigtsmæssig anvendelse kan have for andre
brugere.
På skolens netværk er du underlagt de samme regler og love som i resten af samfundet i forhold til færdsel
på internettet. Derfor afkræves personligt log-in, som gør det muligt at kontrollere den enkelte elevs brug af
internettet. Det er derfor vigtigt at holde sin kode hemmelig, så dit bruger-id ikke misbruges af andre. Det er
altså dig, som er ansvarlig for at undgå misbrug med dit bruger-id.
Overtræder du reglerne, kan det medføre, at din ret til at anvende skolens internet inddrages i en periode. I
særligt grove tilfælde kan dine handlinger medføre bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse.
Inden prøver orienteres du om regler ved mundtlige og skriftlige prøver. Ved prøverne må du kun benytte
hjælpemidler, der er tilladte for prøven. Overtrædelse af regler under prøver vil resultere i bortvisning fra
prøven og i værste fald bortvisning fra uddannelsen.

Røgfri skole
Ifølge rygelovgivningen er tobaksrygning ikke tilladt i skoletiden på ungdomsuddannelser og derfor er det
forbudt ar ryge i skoletiden på MSG.
Forbuddet omfatter: tobak, e-cigaretter, snus og lignende nikotinafhængigheds skabende produkter. Skolen
understøtter de elever, som ønsker at holde op med at ryge / tage snus og formidler rygestop kurser til
eleverne.

Overtrædelse af reglen har følgende sanktioner:
1.gang: mundtlig advarsel
2.gang: skriftlig advarsel
3.gang: bortvisning fra skolen

Rus- og alkoholregler
Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i skoletiden eller på
ekskursioner, hvor du repræsenterer skolen. Skolen kan anmode om elevens gennemførsel af test i tilfælde
af mistanke om alkohol eller euforiserende stoffer.
Overtrædelse af rus- og alkoholregler har følgende konsekvens:
1.gang: mundtlig advarsel
2.gang: skriftlig advarsel
3.gang: bortvisning fra skolen
Ved caféer og fester skal man have studiekort med for at få adgang.

Fravær fra undervisning og deraf følgende sanktioner
Skolens håndtering af fravær er lavet med udgangspunkt i skolens overordnede studieordensregler og
Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser2 og eksamensbekendtgørelse3.
På Midtsjællands Gymnasium gælder disse regler også under de interne, eksamenslignende prøver, danskhistorie-opgaven (DHO, HO) i 1.g/1.HF, studieretningsopgaven (SRO) i 2.g samt ved årsprøver og
terminsprøver.
Deltagelse i de interne, eksamenslignende prøver er en forudsætning for at kunne blive indstillet til
eksamen.
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen for at sikre din faglige udvikling. Du har også pligt til at
aflevere skriftlige opgaver rettidigt, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat for, at du har
de rette forudsætninger for at deltage aktivt i undervisningen.
Derfor registreres fravær ved manglende deltagelse og fysisk fravær i undervisningen. Lærerne registrerer
derudover, hvorvidt elevens skriftlige arbejde er afleveret rettidigt og overholder det krævede faglige niveau.
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Der findes i de gymnasiale uddannelser ingen ”ret” til fravær og dermed ingen godkendte fraværsgrunde.
Men fravær vurderes individuelt. Derfor er det vigtigt, at du angiver fraværsårsager i Lectio. Det betyder, at
du ikke kan sammenligne fraværsprocenter med dine kammerater i forhold til eventuelle konsekvenser.
Fravær godskrives, såfremt du har været fraværende af ”skolerelaterede” grunde som f.eks. ekskursion eller
internationale aktiviteter og borgerligt ombud. Fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller
tandlægebesøg godskrives ikke, men indgår i den individuelle vurdering af dit fravær. Skolerelateret fravær
godskrives af administrationen efter besked fra faglærer.
Som dokumentation kan du blive afkrævet lægeerklæring, som du selv må betale for.
Et for højt fravær fra undervisningen og/eller skriftligt fravær kan få konsekvenser jf. nedenstående fire trin:

1: GRÅ
(Lectio: samtale)

På trin 1 befinder du dig i en ”gråzone”, hvor du indkaldes til møde med din
studievejleder, hvor grunde til forhøjet fravær afklares. I udarbejder en handleplan for
nedbringelse af dit fravær som f.eks. brug af studiecafé til nedbringelse af skriftligt
fravær. Konsekvenserne på dette trin er begrænsede, idet du kan blive udelukket fra at
deltage i aktiviteter, der ikke knytter sig direkte til undervisningen som f.eks.
internationale aktiviteter og skolefodbold.

2: GUL
(Lectio: First
warning)

På trin 2, som gives såfremt handleplanen ikke er overholdt, lyser advarselslamperne
gult. Du modtager 1. advarsel, der er skolens formelle påmindelse om, at du skal bringe
fraværsprocenten ned for at undgå sanktioner. Du vil blive udelukket fra at deltage i
aktiviteter som f.eks. internationale aktiviteter og skolefodbold. (NB: trin 2 forudsætter
ikke nødvendigvis trin 1)

3: RØD
(Lectio: final
warning)

På trin 3, som gives ved fortsat overtrædelse af handleplanen, befinder du dig i rød zone
som udløser 2. advarsel. Som konsekvens skal du aflægge prøve i udvalgte eller alle fag,
der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år.

4: SORT
(Lectio:
selvstuderende)

På trin 4 vil du i overført betydning blive ”sat uden for døren” idet du som
konsekvens fortaber retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes
det
pågældende skoleår. Du har mulighed for at gennemføre prøverne som selvstuderende
idet du dog kan blive udelukket fra undervisningen. I så fald skal du kontakte din
studievejler.
I realiteten betyder dette, at du ikke kan rykke op på næste klassetrin og heller ikke kan
garanteres en studieplads på den efterfølgende årgang (”gå om”).

Advarsel sendes elektronisk til personlig e-boks. Såfremt elev er under 18 år, sendes advarsel desuden til
indehaveren af forældremyndigheden via e-boks.
Eventuel klage over advarsel skal afleveres skriftlig senest 14 dage efter modtagelse af brev i e-boks. Klagen
sendes enten til skolens mail: kontor@msg-gym.dk eller afleveres på skolens kontor.

Skriftligt fravær
Opgaver, der ikke afleveres, udløser 100 % fravær.
Opgaver, der afleveres for sent efter aftale med faglærer, studievejleder eller rektor, registreres som
afleveret og fraværet slettes, men eleven får ikke karakter oplyst og ingen vejledende kommentarer.

Sanktioner ved snyd
Første gang en lærer konstaterer snyd gives eleven en mundtlig advarsel af læreren, og det indberettes til
klassens lærere. Opgaven afvises, og det udløser 100 % fravær for afleveringen. Opgaven kan ikke
genafleveres dog undtaget DHO eller SRO, som skal genafleveres og godkendes. Det er faglæreren, der
foretager vurderingen og dokumentationen af omfanget af snyd.
Anden gang: Eleven får ved en samtale med rektor, hvor faglæreren deltager, en skriftlig advarsel.
Advarslen sendes i kopi til forældrene, hvis eleven er under 18 år.
Tredje gang: Dokumenteret snyd betyder, at eleven indstilles til eksamen i alle afsluttede fag eller i særlig
grove tilfælde, kan eleven bortvises midlertidigt efter rektors afgørelse.

Oprykning
Har du opnået 2,0 eller derover i uvægtet karaktergennemsnit af de karakterer efter 1.g, 2.g eller 1.hf, har
du krav på oprykning til næste klassetrin.
Hvis du har karaktergennemsnit under 2,0 efter 1. g, 2.g eller 1.hf, kan du nægtes oprykning til næste
klassetrin.

SU
En forudsætning for at modtage SU er, at du er studieaktiv. Skolen kontrollerer og vurderer din studieaktivitet,
herunder dit fravær uafhængigt af ovennævnte trin. Altså vil du kunne få frataget SU på grund af manglende
studieaktivitet allerede på trin 1. Du vil kunne søge om SU igen, når du vurderes til at være studieaktiv igen.
Bemærk, at hvis du får frataget SU umiddelbart inden sommerferien, vil fratagelse desuden gælde for
sommerferieperioden.

Lene Eilertsen
Rektor
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 23.maj 2018

