Kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang til
Herning Gymnasium, januar 2014
Demokratiet er en afgørende grundsten i det danske samfund, men det forudsætter, at vi
vedvarende diskuterer og debatterer den fremtidige udvikling af samfundet. Det er derfor helt
afgørende, at også Herning Gymnasium gør en særlig indsats for at indføre ungdommen i
demokratiets spilleregler, og at de unge opnår et politisk og samfundsmæssigt engagement.
Herning Gymnasium bidrager til at skabe en demokratisk kultur. Herning Gymnasium og de
samfundsengagerende organisationer kan i fællesskab være med til at sikre, at de unge får
demokratisk dannelse og aktivt opfordres til at deltage i demokratiet. For at sikre en åben politisk
og mangfoldig debat på gymnasiet er det derfor vigtigt, at organisationerne følger grundlæggende
retningslinjer baseret på et demokratisk samfunds grundprincipper.
Formålet med kodekset er at understøtte et konstruktivt samarbejde og en god dialog omkring
praksis for samfundsengagerende organisationers adgang til og tilstedeværelse på Herning
Gymnasium. Kodekset tager udgangspunkt i, at Herning Gymnasium er selvejende, og at ledelsen
derfor har det overordnede ansvar for de aktiviteter, der foregår på skolen. En organisations
adgang til Herning Gymnasium forudsætter derfor altid ledelsens godkendelse.

På Herning Gymnasium gælder følgende kodeks:
1. Når en samfundsengagerende organisation ønsker adgang til at besøge Herning
Gymnasium, skal der forinden afleveres
a. Vedtægter for organisationen
b. En liste over navne og adresser på organisationens bestyrelse eller tilsvarende
ledelsesorgan
c. Navn, adresse, mobiltelefonnummer og e-mail-adresse på den person i
organisationen, der er gymnasiets kontaktperson
d. En underskrevet erklæring om, at organisationen er bekendt med og vil respektere
Herning Gymnasiums retningslinjer for besøg på gymnasiet, herunder vigtigheden
af organisationens respekt for et demokratisk samfunds grundprincipper.
2. De samfundsengagerende organisationer og Herning Gymnasium aftaler altid indhold og
tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.
3. Efter nærmere forudgående aftale kan de samfundsengagerende organisationer få
mulighed for at mødes med elever og studerende inde på gymnasiet, og gymnasiet vil da
stille et sted til rådighed.
4. Herning Gymnasium anviser steder på skolen, hvor organisationerne kan placere eller
hænge materialer op.
5. De budskaber og materialer, som de samfundsengagerende organisationer kommer med
på gymnasiet, skal have en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed, demokrati
og menneskerettigheder. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.
6. Enhver form for racistiske, kønsdiskriminerende eller andre diskriminerende budskaber er
uacceptable og vil kunne føre til, at organisationen ikke får adgang til gymnasiet. Denne
sanktion kan være tidsbestemt eller tidsubestemt. En tidsubestemt sanktion kan senere
tages op til fornyet overvejelse. Nærværende bestemmelse er ikke til hinder for at
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gymnasiet i undervisningsmæssig sammenhæng inviterer enkeltpersoner fra ovennævnte
typer af organisationer.
7. Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisningen eller være i strid med skolens studie- og
ordensregler.
8. Organisationerne er selv ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et
besøg/arrangement. Overtrædelse heraf kan ligeledes medføre fremtidig udelukkelse

Kodeks for adgang til Herning Gymnasium i forbindelse med valg:
I forbindelse med valg til Folketinget, EU-parlamentet, Region Midt og kommunalbestyrelser har
Herning Gymnasium i lighed med andre lokale uddannelsesinstitutioner indført følgende kodeks:
1. Herning Gymnasium arrangerer for skolens elever brede politiske panelmøder, hvor de
opstillede politiske organisationer kan deltage.
2. Herning Gymnasium er herudover åben over for arrangementer, der indgår i
undervisningens formål, og det er den enkelte lærers kompetence at afgøre, om/hvordan
det kan indgå i fagets/undervisningens formål.
3. Politikere kan modtages som gymnasiets gæster. Ministre og partiledere modtages altid
efter aftale med gymnasiets rektor.
4. I de sidste 8 uger op til et valg gælder dog følgende:
a. Der er kun adgang til skolen, hvis man har en konkret aftale med gymnasiets
øverste leder. Ellers må politiske organisationer ikke på eget initiativ agitere eller
uddele materiale indendørs på skolen. Der må således ikke uden for de
arrangerede møder på skolen uddeles valgmateriale inde på skolen.
b. De politiske organisationer må gerne før skolestart stå uden for skolens bygninger
og uddele materiale. Politisk materiale, fremsendt til skolen, vil blive overdraget til
Elevrådet, eller ophængt på Elevrådets opslagstavler efter nærmere aftale med
Elevrådet.
c. Såfremt Herning Gymnasium fungerer som valgsted, må der ikke kunne afgives
stemme samme dag, som der er valgmøde på skolen.
Således vedtaget af Herning Gymnasiums bestyrelse
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