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Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium 
pr. 1. august 2017 
 
Indledning  Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk 

råd fastsat af rektor i henhold til gældende bekendtgørelse (nr. 1222 af 4. december 
2006) med tilhørende vejledning. Bekendtgørelsen fastsætter krav til indhold og 
udformning af den enkelte skoles regelsæt.  

 
 Nærværende regelsæt, der omfatter alle de aspekter, lovgivningen kræver, 
 offentliggøres på skolens hjemmeside.  
 

En kort version til daglig brug trykkes i skolens årlige informations-hæfte og 
vedlægges som bilag til nærværende regelsæt. 

 
Formål Studie- og ordensreglerne angiver kravene til elevernes deltagelse og engagement i 

det fællesskab, som alle de, der færdes på skolen, både ansatte og elever, udgør. 
Alle – både elever og medarbejdere - skal medvirke til at skabe de bedst mulige 
rammer for elevernes uddannelsesforløb og sikre et godt studiemiljø på skolen. 

 
 

Almindelige regler for orden og samvær 
 
Om at arbejde sammen 

Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker. Skolen forventer, at alle elever og 
ansatte udviser respekt for hinanden i omgangen med andre elever og ansatte. Der 
skal i den daglige omgangsform være en god tone og et ordentligt sprog. Det gælder 
også kommunikation på de sociale medier. Man skal med andre ord altid tale pænt til 
hinanden, med hinanden og om hinanden – også når man er uenige. Det gælder 
både når man kommunikerer mundtligt og skriftligt. 
 
Dansk er samtalesprog på skolen, med mindre der undervises i et af de udbudte 
sprogfag eller der er udenlandske gæster på skolen. 

 
 Vi ser gerne, at elever engagerer sig i skolens udvikling. Det kan blandt andet ske 
 ved at gå ind i skoledemokratiske organer som elevråd og klasseråd.  
 
Om nogle praktiske forhold 

Skolens bygninger, møbler, tekniske hjælpemidler og andet udstyr skal behandles 
ordentligt. Hvis en elev beskadiger skolens ejendele, skal eleven yde erstatning efter 
rektors nærmere afgørelse. 

 
Det er ikke tilladt at medbringe/indtage mad og drikkevarer (bortset fra vand på 
flaske) i klasselokaler, laboratorier, auditorium, mediatek og festsal. Al spisning 
foregår i fællesområdet/kantinen og i studieområder.  
 
Det er ikke tilladt at indtage tyggetobak og lignende på skolen af hygiejniske og 
læringsmæssige årsager.  
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Efter brug i hver eneste lektion hænges stolene op under bordene, og det anvendte 
lokale skal være ryddet for affald. Alle skal medvirke til, at rengøringen kan foregå på 
en god og effektiv måde. Underviseren har ansvaret for at sikre, at dette sker i 
undervisningslokalerne. 
 
I kantineområdet skal hver elev rydde op efter sig selv. Klasserne sørger skiftevis – 
en uge ad gangen – for, at bordene er ryddet ved spisefrikvarterets slutning. Alle skal 
hjælpe til med at sikre, at denne opgave er let.  

 
Ophængning af plakater mv. og uddeling af materiale som løbesedler, blade, 
brochurer o.l. må kun finde sted efter tilladelse fra skolens ledelse. Ophængning eller 
publicering af billeder eller tekster, der i almindeligt omdømme må anses for 
upassende, er ikke tilladt.  

 
Markedsføring af kommercielle produkter, fx udlandsrejser, kommercielle fester og 
restauranter m.m. blandt skolens elever, er ikke tilladt, med mindre det sker efter 
forudgående aftale med skolens ledelse. 
 
I forbindelse med indgåelse af enhver form for kommerciel aftale, der vedrører 
aktiviteter i relation til skolen, fx skiture og køb af studenterhuer, skal dette ske i 
samarbejde med skolens ledelse. Formålet er at sikre ordentlige vilkår for eleverne 
og gennemsigtighed i aftalerne. 

 
Skoleblade, blå bog og lignende publikationer, som eleverne udgiver og er ansvarlige 
for, er både omfattet af skolens ordensregler og af gældende lovgivning. Der skal 
altid være en ansvarshavende redaktør tilknyttet de forskellige udgivelser. 

 
Billede-, film- og/eller lydoptagelser på skolen må kun foretages, såfremt det sker 
efter godkendelse af de involverede personer. Offentliggørelse på nettet eller i andre 
medier, hvor der henvises til Herning Gymnasium, kræver ledelsens tilladelse.  
 
Alle bøger, som elever låner til brug i undervisningen, skal behandles forsvarligt. Man 
må ikke skrive, tegne, understrege etc. i bøgerne. Hvis lånte bøger er mishandlet 
eller ikke afleveres efter skolens anvisninger, skal eleven yde erstatning svarende til 
bogens nypris.  

  
Alle bøger lånes via stregkode i bogkælder eller på Mediateket. Den, der er 
registreret som låner, er ansvarlig for materialet, også hvis man låner det videre til 
andre. 
 
Skader skal anmeldes til din private forsikring. Skolen har ikke nogen forsikring, der 
dækker elevernes skader eller tyveri. Det er derfor dit eget ansvar at tegne 
forsikringer. Såfremt du ikke selv har tegnet forsikringer, fx ulykkesforsikring og 
rejseforsikring, deltager du for egen regning og risiko i diverse skoleaktiviteter, 
herunder studierejser, ekskursioner, frivillig idræt m. m.  
Benyttelse af skolens garderobe sker på eget ansvar. 

 
Om brug af sociale medier i undervisningen 

Hvis brugen af sociale medier på lærerens foranledning indgår som en fagligt-
pædagogisk aktivitet i undervisningen, er brug heraf naturligvis helt fornuftigt. 
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Men ellers vil vi i undervisningen betragte aktivitet på sociale medier som et 
forstyrrende element, hvorfor det ikke er tilladt. 
 
Eleverne skal naturligvis rette sig efter lærerens anvisninger. Hvis en elev åbenlyst 
ikke vil rette sig herefter, kan læreren inddrage en elevs computer eller anden 
”device” i undervisningslektionen.  

 
Om rygning 

Gymnasiets område er ved lov defineret som røgfrit område. 
Rygning (herunder anvendelse af e-cigaretter) er ikke tilladt på hele Herning 
Gymnasiums område, jf vedtaget rygelov af 21/4 2012. Rygning er heller ikke tilladt 
på KFUM’s arealer, som Herning Gymnasium disponerer over.  
 
Herning Gymnasium tillader dog rygning på et afgrænset areal ved indkørslen til 
kantinekøkkenet – og kun her. 

   
Overtrædelse af bestemmelserne om rygeforbud i skolehverdagen vil medføre 
sanktioner efter rektors nærmere afgørelse. (jf. nedenfor Om sanktioner). 
 
Overtrædelse af bestemmelserne om rygeforbud ved festerne vil betyde omgående 
bortvisning fra den aktuelle fest og efterfølgende udelukkelse fra elevfester i et år. 

 
Om alkohol og rusmidler 

Udgangspunktet for skolens alkohol- og rusmiddelpolitik er, at alkohol og rusmidler af 
enhver art ikke kan kombineres med arbejde/undervisning og øvrige skoleaktiviteter. 

Herning Gymnasiums politik på området er, at så længe der foregår undervisning på 
skolen, må der ikke indtages alkohol eller rusmidler af ansatte, elever eller andre, der 
midlertidigt opholder sig på skolen. Det er naturligvis ikke tilladt at møde til 

undervisning eller på arbejde i alkohol- eller rusmiddelpåvirket tilstand.  

Undervisning, der foregår uden for huset, er også omfattet af alkohol- og 
rusmiddelpolitikken. Det drejer sig fx om studierejser (udlandet), ekskursioner (en- og 

flerdages indenlandske ture) og intro-arrangementer som Wild-Life-turene. 

Rektor kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen.  

Alkoholpolitik ved skolearrangementer uden for undervisningstiden 

Med hensyn til offentlige aktiviteter på skolen, hvor der foregår udskænkning, søges 
der normalt altid lejlighedsbevilling. Kun ansat personale forestår udskænkning og 
afrydning. Det foregår på ledelsens ansvar. 

Med hensyn til elevfester og elevcafeer, der altid foregår uden for skolens 
undervisningstid, gælder følgende: 

 Alle elevfester på skolen (med undtagelse af Kongeballet) er lukkede, private 
fester. 

 Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer eller rusmidler til festerne. 
 Ved elevfester føres der tilsyn af voksne professionelle kontrollører og af 

betroede lærere samt ledelsesrepræsentanter. Ved elevcafeer føres der alene 
tilsyn af betroede lærere og ledelsesrepræsentanter. 
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 Udskænkning på skolen foregår på ledelsens ansvar. De personer, der forestår 
udskænkning af alkoholiske drikke, og afrydningspersonale skal være godkendt 
af skolens ledelse. 

 Hvis en elev, en ansat eller en gæst har en tydelig alkohol- eller 
rusmiddelpåvirket adfærd, vil det på stedet blive påtalt af det tilstedeværende 
ansvarshavende personale. Hvis det tilstedeværende ansvarshavende 
personale finder adfærden belastende, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning 
fra arrangementet. Det vil efterfølgende blive meddelt til skolens ledelse. 
Skolens personale har dog pligt til at hjælpe med at sørge for, at den påvirkede 
bliver bragt hjem (dvs. afhentet af forældre eller sendt med taxa hjem ledsaget 
af en ven). 

 
Politik vedrørende andre rusmidler 

Enhver form for besiddelse af, indtagelse af eller handel med ulovlige rusmidler, 
herunder også medicin, der anvendes som rusmiddel, eller tilstedeværelse på 
skolen under påvirkning af ulovlige rusmidler vil uden yderligere varsel medføre 
bortvisning fra skolen. Dette gælder ved alle aktiviteter på skolen, såvel i som uden 
for undervisningstiden.  Og det gælder også ved alle skoleaktiviteter, der er forlagt 
til andre steder uden for skolen.  

 
Sanktioner vedrørende alkohol- og rusmiddelpolitikken 

 Overtrædelse af bestemmelserne i skoles alkohol- og rusmiddelpolitik vil   
medføre sanktioner efter rektors nærmere afgørelse (jf. nedenfor Om sanktioner). 
Det er dog vigtigt for skolen at understrege, at forebyggelse og hjælp går forud for 
de mulige sanktioner, som nødvendigvis er baseret på gældende jura.  

 
  Hvordan kan man hjælpe? 
 
  Skolens personale har pligt til at hjælpe og støtte elever, så de ikke kommer ud i et 
  misbrug af alkohol eller andre rusmidler. Såfremt man ikke selv magter denne  
  omsorg, har man pligt til at inddrage rektor. 
 

Med hensyn til misbrug blandt elever er kammeraterne på grund af tæt kontakt en 
stærk ressource. En god kammerat orienterer klassens studievejleder eller 
teamleder, såfremt man får mistanke om, at en elev er ramt af eller på vej ud i et 
misbrug. Studievejlederen og/eller teamlederen vil herefter vurdere, på hvilken 
måde skolen bedst kan hjælpe eleven. Studievejlederen har kendskab til forskellige 
muligheder for hjælp og vil i konkrete tilfælde tage kontakt til Misbrugscenter 
Herning eller Herning Kommunes alkoholbehandlingstilbud, Tietgensgade 5C, 7400 
Herning www.misbrugscenterherning.dk tlf. 9628 4960 og eventuelt andre relevante 
alkohol- og stofmisbrugsbehandlingstilbud med henblik på at hjælpe eleven. 

 
  For at øge opmærksomheden på eventuelle misbrugsproblemer gennemgås og 
  drøftes rusmiddelpolitikken hvert år på elevrådets startmøde for alle   
  klasserepræsentanter, der forpligtes til at videreformidle og drøfte    
  rusmiddelpolitikken i de enkelte klasser. 
 
Alkohol og festkultur i gymnasiet 
  Der henvises i øvrigt til nedenstående publikation fra sundhedsstyrelsen: 
  http://www.sst.dk/publ/Publ2011/BOFO/Alkohol/TeenagerForaeldre.pdf 

http://www.misbrugscenterherning.dk/
http://www.sst.dk/publ/Publ2011/BOFO/Alkohol/TeenagerForaeldre.pdf
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  http://www.sst.dk/publ/Publ2011/BOFO/Alkohol/PolitikUngdomsudd.pdf 
 

   

     
 
 

 
 
Om IT på skolen  
 
It anvendes i alle fag, og de fleste medbringer derfor både smartphone og computer eller tablet 
eller i deres hverdag på skolen. Det er ikke tilladt et benytte det medbragte it-udstyr og 
mobiltelefoner til andet end undervisningsrelateret brug i timerne. 
 
Du skal rette dig efter lærerenes anvisninger vedrørende brug af it i undervisningen, og it-kontorets 
anvisninger om generel brug af it på skolen og brug af skolens it-systemer. 
 
Du tilgår alle skolens it-systemer (Lectio, Office 365, wifi mv) via dit personlige Uni-Login. Du må 
ikke videregive eller udlåne dit Uni-Login til andre. Du har pligt at tjekke Lectio og Skolemail (Office 
365) mindst én gang pr skoledag. 
 
Medbragt it-udstyr (Computer, smartphones, tablet mv) skal være koblet på skolens wifi med dit 
eget Uni-Login. Du finder vejledning til opsætning på skolens intranet. Du kan med fordel koble din 
smartphone på skolens wifi (med dit Uni-Login). Så du kan tjekke din skolemail og se dit skema i 
Lectio. Du kan modtage SMS fra din lærer. MEN smartphones er også et forstyrrende element i 
undervisningen. Du skal derfor sætte din telefon til ”Forstyr Ikke” og placere den uden for 
synsvidde (fx i tasken) i lektionerne. 
 
Du skal behandle alt it udstyr (computerne, kabler, mv.) ordentligt, så det ikke går i stykker, både 
dit eget, andres og skolens. Skolens maskiner på mediateket og i klassesæt er beregnet til 
undervisningsformål. Data gemt på skolens maskiner på mediateket og i klassesæt kan slettes 
uden varsel. 
 
Du kan udskrive på skolens printere. Hver elev har 250,- på deres printkonto pr. kalenderår, 
svarende til 500 s/h print eller 250 farveprint. Hvis du når denne grænse, kan du købe flere print på 
it-kontoret. Begræns dit forbrug af udskrifter, så papirspild undgås. 
 
Du er forpligtet til at holde dig orienteret om ændringer af it-reglerne. Du kan få hjælp med it-
relaterede problemet på skolens it-kontor i 21.25 de tre første dage af GSK-forløbet. 
 
Bemærk også:  

 Skolens it-systemer må ikke bruges i kommercielt øjemed 

http://www.sst.dk/publ/Publ2011/BOFO/Alkohol/PolitikUngdomsudd.pdf
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 Du må ikke foretage handlinger ved brug af skolens it-systemer, der efter skolens vurdering 
er skadelig for skolens omdømme 

 Alle skal overholde almindelig god it-etik på internettet. Det er fx ikke tilladt at optræde 
anonymt, ligesom du ikke må chikanere eller genere andre personer eller virksomheder 

 Du skal overholde danske og internationale love og regler, bl.a. om ophavsret 

 Du må ikke dele indhold uden alle de involveredes udtrykkelige samtykke 

 Du er selv ansvarlig for dine og dit it-udstyrs handlinger (udtalelser, kopiering m.m.) 

 Du er selv ansvarlig for at sikre dine data ved at tage backup (fx automatisk via OneDrive i 
Office 365) og at beskytte dit it-udstyr mod virus. 

 
Skolen forbeholder sig ret til at standse enhver brug af computere og nettet, som efter skolens 
vurdering enten er ulovlig, urimelig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, herunder 
brug, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk.  
 
Overtræder du skolens it-regler, eller misbruger du skolens it-systemer, kan du dels risikere 
retsforfølgelse efter gældende lovgivning, og dels kunne blive pålagt sanktioner i forhold til 
skolegangen efter rektors nærmere afgørelse (jf. nedenfor Om sanktioner). 
 
I det hele taget: Vis respekt og hensynsfuldhed over for både mediet og dine kammerater! 
 
 

Regler om mødepligt og aktiv deltagelse i undervisningen 
  
Om aktiv deltagelse 

Det er en forudsætning for den enkelte elevs udbytte af undervisningen og for det 
samarbejde, der løbende finder sted både mellem lærere og elever og mellem elever 
indbyrdes, at alle elever møder rettidigt til undervisningen og har lavet det 
nødvendige forarbejde. Hver elev har et medansvar for, at undervisningen når de 
fastsatte mål. 
Der henvises i øvrigt til ”God Undervisning”, på skolens intranet, hvoraf skolens 
forventninger til undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering fremgår: 
https://intranet.herning-gym.dk/laerer/god-undervisning/   

 
Eleven har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende. Fravær fra alle 
skriftlige og mundtlige prøver skal dokumenteres ved lægeerklæring. Udgiften hertil 
betales af eleven. 

  
Ethvert fravær fra undervisningen og enhver manglende eller forsinket aflevering af 
de stillede skriftlige opgaver registreres i Lectio. (objektiv fraværsregistrering). Når 
undervisningen undtagelsesvist er planlagt som net-baseret fjernundervisning (uden 
lærers fysiske tilstedeværelse) er eleven fraværende, hvis vedkommende ikke 
deltager i den planlagte undervisningsaktivitet, herunder i en acceptabel kvalitet 
udarbejder de produkter, som kræves. 

 
Om ekskursioner og studierejser 

Ekskursioner og studierejser sidestilles med undervisning med hensyn til 
fraværsregistrering og med hensyn til aktiv deltagelse. Skolen forventer, at alle elever 
deltager i ekskursioner og studierejser, der er tilrettelagt som en del af 
undervisningen.  
 

https://intranet.herning-gym.dk/laerer/god-undervisning/
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Gennemførelsen af studierejser og ekskursioner med en deltagerbetaling, der 
overstiger 80 kr. (2014-beløb) pr. dag til forplejning, kan principielt ikke gøres 
obligatorisk for eleven. Derfor forudsætter skolen, at eleverne – ved en forudgående 
skriftlig tilkendegivelse arrangeret af læreren – har tilkendegivet ønske om deltagelse. 
Skolen forudsætter normalt alle elevers deltagelse for at kunne gennemføre 
ekskursioner og studierejser.  
 
Såfremt der er økonomiske problemer forbundet med deltagelse, har skolen 
mulighed for, efter ansøgning fra eleven eller dennes forældre, at yde et økonomisk 
tilskud til denne undervisningsaktivitet. 
 
Hvis uddannelseschefen i helt særlige tilfælde tillader, at en elev ikke deltager i en 
studierejse eller ekskursion (eksempelvis hvis der er helbredsmæssige problemer), 
planlægger de faglærere, der står for aktiviteten alternativt arbejde, der modsvarer 
aktivitetens faglige indhold, og som udføres under tilsyn af uddannelseschefen. 
 
Såfremt en elev af andre end økonomiske eller helbredsmæssige grunde ikke vil 
deltage i en ekskursion eller studierejse, anses det for at være fravær uden gyldig 
grund. Og eleven noteres fraværende (og skal have dette oplyst) med de 
konsekvenser dette kan få. 

  
Da ekskursioner og studierejser er undervisning, der blot er forlagt til andet 
sted, gælder der de samme regler som hjemme på Herning Gymnasium. 

 Alle optræder ansvarligt, hensynsfuldt og under studierejser udviser 
høflighed og respekt for de adfærdsnormer der gælder når man er gæst i et 
fremmed land. Det forventes, at alle optræder på en måde, som ikke stiller 
den enkelte elev, lærer eller skolen i et dårligt lys. Det gælder naturligvis 
også uden for det officielle program, hvor lærerne ikke har mulighed for at 
føre tilsyn med eleverne  

 Det er lærerens skøn, der er afgørende for, hvorvidt adfærden anses for 
upassende. 

Det er helt grundlæggende forudsætning for deltagelse i en studierejse, at 

 elever ikke må færdes alene 

 elever overholder skolens regler om, at alkohol og rusmidler af enhver art 
ikke kan kombineres med arbejde/undervisning og øvrige skoleaktiviteter, 
herunder rejsen og andre planlagte arrangementer 

 elever heller ikke beruser sig på noget tidspunkt af rejsen eller 
studieopholdet, dvs. heller ikke uden for programmet.  

 

Rejselærerne vil derudover til hver rejse fastsætte ordensregler, der er tilpasset 
det særlige rejsemål. Alle regelsæt vil indeholde: 

 et af lærerne fastsat hjemkomsttidspunkt hvor der er ro på hotel eller 
vandrehjem (fx kl. 23.00). Hvis programmet starter senere den 
efterfølgende morgen, kan rejselærerne dispensere for dette krav en enkelt 
aften 

 en klar markering af skolens og lærernes forventning om aktiv, faglig 
deltagelse ved planlagte arrangementer 

 en grundig beskrivelse af hvordan reglerne håndhæves. 
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Ovenstående regler er minimumsregler, og der kan forekomme situationer, hvor 
skolen/lærerne vurderer at reglerne må skærpes. 
I de tilfælde hvor flere ekskursioner og studierejser går til samme destination, 
sørger lærerne selv for, at de konkrete retningslinjer er identiske for alle elever. 

Ved grove overtrædelser vil lærerne – men kun efter forudgående aftale med 
rektor – sørge for, at pågældende elev bliver sendt hjem for egen regning. 
Beslutningen meddeles af skolen til forældrene inden hjemsendelsen. 

 
Om adgang til at tjekke fraværsregistrering 
 Hver elev har via Lectio adgang til at se, hvilket fravær der er noteret for
 vedkommende. Elevens eventuelle bemærkninger til registreringen fremsættes over 
 for studievejlederen.  
 
Om sygemelding og lægeerklæring 

En elev, der rammes af længerevarende sygdom, skal skriftligt efter skolens 
nærmere anvisning oplyse sin studievejleder om sygdommen og sygefraværets 
omfang. Lægeerklæring, der altid skal betales af eleven selv, skal kun forelægges, 
hvis studievejlederen ud fra en vurdering af den konkrete situation udtrykkeligt 
kræver det for at kunne rådgive eleven bedst muligt. 

Om fritagelse for idræt mv. 
 En elev kan ved at rette henvendelse til studievejlederen helt eller delvis fritages 
 for idræt og eventuelt visse aktiviteter i andre fag, hvis hindringen for deltagelse er 
 umiddelbart synlig eller er dokumenteret ved en lægeerklæring, som eleven 
 fremskaffer og betaler for. Langvarig fritagelse kan betyde, at eleven ikke får karakter 
 i faget. 

Elever, der er mødt frem til undervisningen i idræt, men som ikke kan deltage i 
lektionens aktiviteter på grund af kortvarig fysisk hindring, fritages af læreren helt eller 
delvis for deltagelse i den pågældende lektion.  

 
Om nødvendigt fravær 
 Ved planlagt fravær, fx i forbindelse med operation, session, genoptræning og 
 lignende, giver eleven studievejlederen skriftlig meddelelse om fraværet og 
 vedlægger dokumentation herfor. 
   
Om støtte til elever med fraværsproblemer 

Hvis en elevs fravær giver anledning til bekymring, kan studievejlederen kontakte 
eleven via e-mail eller SMS. En efterfølgende samtale kan munde ud i, at eleven 
modtager en pædagogisk tilrettevisning eller en skriftlig advarsel med partshøring i 
overensstemmelse med forvaltningsloven.  
 
Undtagelsesvis kan vejlederen indkalde eleven og elevens forældre, hvis eleven er 
under 18 år, til en samtale, der skal søge at afdække og afhjælpe de særlige 
problemer, eleven måtte have. Hvis en elevs fravær fortsætter efter samtalen, sender 
studievejlederen en skriftlig advarsel til eleven og elevens forældre/værge, hvis 
eleven er under 18 år. 
 
Hvis en elev undlader at aflevere skriftlige opgaver, følges samme procedure som 
ved personligt fravær 
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Om snyd med skriftlige opgaver 
Snyd forstås i denne sammenhæng som plagiat, brug af citater uden kildeangivelse, 
anvendelse af materiale uden kildeangivelse, afskrift/”lån” fra andres opgaver, 
herunder egne og andre elevers opgaver og i det hele taget aflevering af materiale, 
som man ikke selv er forfatter til og/eller som er tilvejebragt på ulovlig vis. 
 
Eleverne orienteres af lærerne om lovlig brug af kilder. Ligeledes vil Mediateket 
oplyse om regler på området. 
 
Hvis en elev afleverer skriftlige opgaver af en kvalitet, der ikke kan accepteres af 
faglæreren som en aflevering på gymnasialt niveau, gives karakteren -3. 
 
Hvis der konstateres snyd med skriftlig opgave hos en 1.g-elev, og det er første 
gang, giver læreren skriftligt eller mundtligt en – ekstra – instruktion i brug af kilder, 
herunder betydningen af præcis kildeangivelse. Opgaven bedømmes på passende 
måde. Studievejleder og relevant uddannelseschef orienteres. Forseelsen noteres i 
Lectio, således den er tilgængelig for alle elevens lærere. 
 
Hvis der konstateres snyd med skriftlig opgave hos en 2.g- eller 3.g-elev bedømmes 
opgaven under hensyn til omfanget af ulovligheder, dog altid med en dumpekarakter 
(00, -3), idet den faglige præstation under alle omstændigheder er utilfredsstillende. 
Læreren gør i en kommentar i opgaven opmærksom på ulovligheden. Studievejleder 
og relevant uddannelseschef orienteres. Forseelsen noteres i Lectio, således den er 
tilgængelig for alle elevens lærere. 
 
Såfremt en elev, uanset årgang, igen afsløres i at benytte uretmæssig hjælp, 
indberettes eleven til uddannelseschefen, som indkalder eleven til samtale. Samtalen 
medfører normalt en påtale eller en skriftlig advarsel. Opgaven bedømmes med en 
dumpekarakter. Studievejleder og relevant uddannelseschef orienteres. Forseelsen 
noteres i Lectio, således den er tilgængelig for alle elevens lærere. 
  
I gentagelsestilfælde kan bortvisning fra skolen komme på tale. 

 
Om indstilling til eksamen   

Indstilling til eksamen foregår helt automatisk. Jf. bek. nr. 1222 af 04/12 2006 kan 
elever, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til 
at deltage aktivt i undervisningen dog indstilles til at aflægge prøve i alle fag, der 
afsluttes på det pågældende klassetrin. Ligeledes kan en elev fortabe retten til at 
blive indstillet til prøve i et eller flere fag. En elev, der ikke indstilles til prøve, må 
enten søge rektor om tilladelse til at tage året om eller melde sig ud. 

  
Om deltagelse i eksamen 

Alle skal ved en hensigtsmæssig adfærd medvirke til, at prøverne afvikles på en god 
og korrekt måde. Alle anvisninger, både skriftlige og mundtlige, fra skolens ledelse, 
lærere, eksaminatorer, censorer og prøvevagter skal efterkommes. Skolens 
almindelige studie- og ordensregler er også gældende i eksamensperioden. Elever, 
der overtræder ordensreglerne for eksaminer/prøver, kan bortvises fra prøven. 
 
Elever, der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i eksamen, herunder også 
termins- og årsprøver, skal dokumentere dette ved en lægeerklæring, som eleven 
fremskaffer og betaler for. 
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Om oprykning 

Oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af   
undervisningen. På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets afslutning vurderer 
skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.  
 
En elev har krav på oprykning, når eleven har 02,0 eller derover i vægtet gennemsnit 
af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og har aflagt de 
krævede prøver, herunder årsprøver og lignende. Standpunktskaraktererne ved 
skoleårets afslutning medregnes.   

  
Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller 

 opnåede vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 02, og hvis det på 
 baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil   
 gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.  

  
En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse 
få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-
årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have afsluttet   
uddannelsen. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, 
udskrives eleven af skolen.  

  
Inden rektor træffer afgørelse om, at en elev ikke kan oprykkes til næste klassetrin, 
har den pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig, og rektor skal i   
forbindelse med den trufne afgørelse give eleven klagevejledning. Når en elev er 
nægtet oprykning, giver studievejlederen vejledning om gennemførelsen af 
uddannelsen. 

 
 

Om sanktioner 
Hvis en elev ikke følger skolens studie- og ordensregler, herunder ordensregler og 
retningslinjer for eksaminer og prøver, eller hvis en elev ikke deltager aktivt i 
undervisningen, fastsætter rektor om nødvendigt en passende sanktion.  
 
Rektor kan eksempelvis udelukke eleven fra konkrete arrangementer og aktiviteter 
som fx fællestimer, fester og ekskursioner/studierejser.  
Rektor kan eksempelvis tillige udelukke eleven fra undervisningen i op til 10 dage i 
løbet af et skoleår. Den tid, eleven er udelukket fra undervisningen, indgår i 
fraværsopgørelsen. 
Rektor kan eksempelvis også fratage en elev uddannelsesstøtte, hvis rektor skønner, 
at eleven ikke aktivt deltager i undervisningen, som man må kunne forvente. Det vil 
kunne blive tilfældet, hvis en elev har et fravær på mere end 10 %. 

  
I særlig graverende tilfælde kan rektor beslutte, at eleven enten skal aflægge prøve i 
alle fag det pågældende år (årskarakterer bortfalder), eller at eleven mister retten til 
at gå til eksamen i et eller flere fag det pågældende år, eller at eleven bortvises fra 
skolen.  
 
Det forventes, at rektor er i stand til at skønne, hvilken sanktion der kan bringe 
samarbejdet mellem pågældende elev og skolen tilbage i det rette spor. Inden rektor 
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beslutter en sanktion, vil eleven normalt have fået en skriftlig advarsel med vejledning 
om veje til forbedringer. Hvis eleven er under 18 år, sendes advarslen i anbefalet 
brev til indehaveren af forældremyndigheden.  
 
En forudgående advarsel er dog ikke nødvendigt i situationer, hvor elevens 
handlinger er i strid med almindelig viden om skolens studie- og ordensregler eller i 
strid med almindelig sund fornuft.  
 
Rektor kan i særlige tilfælde administrativt udmelde en elev, der helt åbenlyst ikke 
følger undervisningen, prøver og eksamener eller ikke kommer til de samtaler, som 
studievejledere og ledelse indkalder eleven til. Eleven kan dog på ny søge rektor om 
optagelse, såfremt der er grundlag for at blive studieaktiv igen. 

 
 

Klagevejledning 
Rektors afgørelse om sanktioner og nægtelse af oprykning kan påklages over for 
Undervisningsministeriet. En klage har ikke opsættende virkning. I forbindelse med 
enhver afgørelse, der kan påklages, giver rektor eleven klagevejledning. 
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BILAG: 

 

 Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium 
 (kort udgave) 
 

Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker. Skolen forventer, at alle elever og 
ansatte udviser respekt for hinanden i omgangen med andre elever og ansatte. Der 
skal i den daglige omgangsform være en god tone og en passende sprogbrug. Man 
skal med andre ord altid tale pænt til hinanden, med hinanden og om hinanden. Det 
betyder også, at hverken elever eller ansatte taler nedsættende om skolen, dens 
personale eller andre elever, hverken i eller uden for skolen, herunder på de sociale 
medier.  

  
 For at undervisningen kan fungere godt, skal du  

 møde til tiden og aflevere opgaver til tiden 

 være velforberedt og deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen 

 rette sig efter de anvisninger, som den ansvarlige lærer giver 

 følge retningslinjerne for brug af IT på skolen.  
 
 For at dagligdagen i øvrigt kan fungere godt, skal du 

 behandle skolens bygninger, møbler, tekniske hjælpemidler og andet udstyr 
ordentligt  

 undlade at medbringe/indtage mad og drikkevarer (bortset fra vand på flaske) 
i klasselokaler, laboratorier, auditorium, mediatek og festsal. Al spisning 
foregår i fællesområdet/kantinen og i studieområder  

 efter hver eneste lektion hænge stolene op under bordene, og sørge for at 
klasselokalet er ryddet for affald 

 passe godt på bøger og andet undervisningsmateriale, som du låner af skolen  

 nøje overholde skolens rygepolitik samt skolens alkohol- og rusmiddelpolitik. 
 

Hvis du en dag/time er fraværende, skal du oplyse fraværsårsag i 
skemaprogrammet Lectio. 

. Du skal kontakte din studievejleder, hvis du af andre grunde ikke kan deltage i 
 undervisningen, eller hvis du skal fritages for idræt. 
 
 Såfremt skolens studie- og ordensregler ikke overholdes, fastsætter rektor om
 nødvendigt en passende sanktion. 
 

         Du kan læse en samlet, udførlig udgave af skolens studie- og ordensregler på     
         skolens hjemmeside. Reglerne gælder for alle skoleaktiviteter, hvad enten de   
         foregår på skolen, under ekskursioner, på virksomhedsbesøg og lignende. 


