
Aktivitetspolitik 
Politik for elevernes aktive deltagelse på EUC Sjælland 

På EUC Sjælland forventer vi, at alle elever møder forberedt til alle undervisningstimer, og deltager aktivt, uanset om der 
er tale om praktisk eller teoretisk undervisning. Helt på samme måde som, hvis 

der var tale om et arbejde. Det forventer vi fordi vi gerne vil have, at du gennemfører din uddannelse. Det betyder, at vi 
forventer, at du er klar til timen begynder – har taget f.eks. sikkerhedssko på eller sat dig på en plads inden timen går i 
gang, har lavet alle dine lektier og deltager aktivt i timen. 

Hvis du bliver syg er det meget vigtigt, at du melder dig syg (se procedure). Hvis du er nødt til at være fraværende af 
andre grunde, skal det aftales på forhånd med din kontaktlærer og registreres i fraværssystemet. 

På EUC Sjælland har du ikke ret til at være fraværende et bestemt antal dage. Skolen vurderer i hvert enkelt tilfælde om 
fremmødet og/eller aktiviteten er acceptabelt. Hvis du har for meget fravær, eller ikke deltager i timerne, får du besked 
om at stramme dig an (se procedure). Hvis du herefter ikke bliver mere aktiv kan du risikere at blive udmeldt af din 
uddannelse. Det kan få store konsekvenser for dine fremtidige uddannelsesmuligheder, så forbered dig på et aktivt 
skoleliv – hver dag. 

Procedure for mundtlige  
og skriftlige advarsler 
Det er vigtigt, at kontaktlæreren følger nøje op på både uregelmæssigt fremmøde, fravær og adfærd, og tager de 
nødvendige samtaler med eleverne. Dette med henblik på, at hjælpe eleverne til at gennemføre deres uddannelse og 
samtidig forberede dem til et liv på arbejdsmarkedet. 

Hvis kontaktlæreren skønner, at en elev ikke er studieaktiv – enten p.g.a. for meget fravær eller uhensigtsmæssig 
adfærd – giver kontaktlæreren en mundtlig advarsel. 

• Advarslen udleveres skriftligt til eleven, der med sin underskrift bekræfter at have modtaget denne. 
• Det skal fremgå af teksten, hvorfor den mundtlige advarsel gives. 
• Husk kopi til elevens værge, hvis eleven er under 18 år, samt evt. mester.  

Hvis henstillingen i den mundtlige advarsel ikke ændrer på elevens fravær/adfærd, sørger kontakt-læreren for, at der 
gives en skriftlig advarsel.  

• Advarslen udleveres skriftligt til eleven, der med sin underskrift bekræfter at have modtaget denne. 
• Det skal fremgå af teksten, hvorfor den skriftlige advarsel gives. 
• Husk kopi til elevens værge, hvis eleven er under 18 år, samt evt. mester.  

Kontaktlæreren dokumenterer alle samtaler, advarsler og konklusioner. 

Hvis henstillingerne i henholdsvis den mundtlige og den skriftlige advarsel ikke følges, tager kon-taktlærer og 
uddannelseschef i fællesskab stilling til elevens videre forløb. Uddannelsesvejleder kan inddrages. 

Hvis en elev har så meget fravær, at denne skønnes ikke studieaktiv, kan uddannelseschefen tage initiativ til at stille evt. 
SU i bero i en kortere eller længere periode.  

I tilfælde af, at uddannelseschefen beslutter at udmelde eleven, tilbydes denne desuden en samtale med en 
uddannelsesvejleder, m.h,p. elevens videre uddannelsesforløb/-muligheder. 

Besked om udarbejdelse af advarselsbreve, kommer altid fra elevens kontaktlærer. Advarselsbreve udarbejdes og 
sendes af elevadministrationen. 

 


