
Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium, EUC Sjælland.   
     
Udgangspunkt:       
    

Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i og understøtter skolens værdier: 
”et godt sted at være - et godt sted at lære”, EUC Sjællands værdigrundlag: Respekt, åbenhed, 
kvalitet, kompetence, engagement (RÅKKE), Bekendtgørelse om Studie- og ordensregler m.v. i 
de gymnasiale uddannelser (2017) samt vejledningen hertil: Råd og Vink om afskrift og plagiat 
ved projektarbejde på HTX. 
 
Formål 
Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et 
godt undervisningsmiljø samt understøtte skolens værdigrundlag. 
 
Studie- og ordensreglementet skal understrege elevens udvikling fra grundskoleelev til 
gymnasieelev til studerende og betone den enkeltes ansvarlighed overfor egen læring og 
undervisningssituation. 
 

Indhold 
1.  Almindelig orden og samvær 
2. Studieaktivitet 
- Fraværsordning 
- Opgaveaflevering 
- Afskrift/plagiat 
- Prøver og eksamener 
3. Alkohol, rusmidler 
4. Rygning 
5. IT regler 
6. Klagepolitik/klagevejledning 
7. Procedure, hvis studie-  og ordensreglerne ikke overholdes 
8. Værnemidler 
9.Tillæg til studie-  og ordensregler: Studieture 
 

1. Almindelig orden og samvær 
Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle 
fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til 
hverdag. Vi omgås hinanden med respekt og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende 
og tolerant og tager hensyn til dine kammerater. Sammen med dine kammerater og lærere skal 
du skabe et godt miljø i klassen og på skolen for alle, der har deres gang på skolen. Vi forventer 
derfor, at alle overholder almene normer for god orden og godt samvær, og bidrager til en 
respektfuld omgangsform mellem alle på skolen. Det forventes, at alle på skolen tager ansvar 
at forebygge mobning og mistrivsel, og bidrager til at stoppe mobning, ved at sige fra eller 
henvende sig til skolens lærere eller ledelse. 
 



Alle på skolen skal være med til at opfylde uddannelsesformålene om åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati, og bidrage til at styrke respekten for grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Fundamentalistiske og 
ekstremistiske holdninger er derfor ikke i overensstemmelse med uddannelsesformålene.  
 
Almindelige regler for god opførsel gælder også når du er på ekskursioner, studieture og uden 
for skoletiden. Dette gælder også anvendelse af sociale medier. 
 
Hold orden i lokalerne og på gangene. Efter sidste lektion sættes stolene op eller bordene 
ryddes ifølge rengøringsplanen, og gulvene fejes. Hvis man har arbejdet på gangene rydder man 
naturligvis også op efter sig efter hver lektion. 
 
Lærernes instruktioner og anvisninger skal altid følges. 
Optagelse af billede -og lydfiler må ikke finde sted uden samtykke. 
 

2. Studieaktivitet 
En forudsætning for at du får udbytte af undervisningen er, at du møder til undervisningen og 
deltager aktivt. 
Du kan kun indstilles til eksamen og oprykning til næste årgang hvis du har været studieaktiv. 
Det vil sige, at du har deltaget i undervisningen og afleveret det foreskrevne skriftlige arbejde. 
 
Mødepligt: 
Skoledagen ligger normalt mellem kl.8.00 og 16.30. Du skal være til rådighed for undervisning 
inden for dette tidsrum. Lærerne tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i, at du er 
tilstede. Der er mødepligt. Udebliver du betragtes det som fravær. Der føres protokol ved 
begyndelsen af hver lektion. Har du mere end 5 minutters fravær i én lektion, vil du blive 
registreret fraværende for hele lektionen. Fraværet registreres løbende. Har du mere end 10 
lektioners fravær inden for de første 3 uger fra studiestart, vil du blive indkaldt til en 
bekymringssamtale med studievejlederen.  
 
Vurderer din kontaktlærer, at der i en periode er stigende fravær, kan du ligeledes blive 
indkaldt til en bekymringssamtale hos studievejlederen. Hvis du i kortere eller længere 
perioder ikke kan deltage i undervisningen og aflevere de forskrevne skriftlige opgaver, kan 
skolen bede dig om en lægeerklæring. Udgifter til lægeerklæring betaler du selv. 
 
Du har pligt til 
·At deltage i alle former for undervisning, herunder virtuelle undervisningsforløb, kskursioner, 
årsprøver, terminsprøver og lignende. 
·At møde velforberedt og deltage aktivt. 
·At angive fraværsårsag i Uddata+ 
·At aflevere de foreskrevne opgaver, rapporter og projekter. Alle opgaver afleveres i Uddata+ 
med mindre andet er aftalt med faglæreren. 
 
Du har pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver. I særlige tilfælde kan senere aflevering 
aftales med faglæreren. 



I starten af hver måned tager din kontaktlærer stilling til, om du mangler at aflevere skriftlige 

opgaver. Hvis du har for mange manglende opgaver, vil du blive indkaldt til 

bekymringssamtale med studievejlederen, som sammen med faglæreren vil tage stilling til, 

hvilke opgaver der skal afleveres for kunne gå til prøve/eksamen eller for der kan gives 

standpunktskarakter i faget. 

 

Afskrift/plagiat 
Du udvikler ikke selvstændighed, faglighed og studiekompetence, hvis du afleverer andres 
opgaver, rapporter eller artikler eller dele heraf. Det kan være fint at bruge andres opgaver og 
rapporter eller artikler fra Internettet som inspiration, ligesom det er i orden at citere fra 
andre, men husk når du skriver af/kopierer, at det skal stå i citationstegn ”……….”, og med 
kildeangivelse. Manglende kildeangivelse og citationstegn opfattes som plagiat/afskrift. Spørg 
din lærer, hvis du er i tvivl. 
 
Afskrift/plagiat er en overtrædelse af studiereglementet. 
 
Dit ansvar 
Lærerne følger din indsats og studieaktiviteten drøftes løbende af kontaktlærer, 
studievejleder og skolens ledelse. 
Du har selv ansvar for løbende at holde dig orienteret om fravær og status på 
opgaveaflevering. Mener du, at der er sket fejl i registreringen skal du henvende dig til 
faglæreren, der som den eneste kan rette eventuelle fejl. Reagerer du ikke, har du godkendt 
registreringen. Du har selv ansvaret for at få alle krævede opgaver afleveret til tiden, men har 
til gengæld krav på at få oplyst, hvornår du får opgaven tilbage. 
Du har selv ansvar for at opbevare opgaver, rapporter og projekter, som du skal bruge ved en 
evt. senere eksamen. 
 
Prøver og eksamener 
Til prøver og eksamener må du kun anvende de tilladte hjælpemidler. Spørg lærerne i de 
pågældende fag, om hvad du må anvende.  
 
Til de skriftlige prøver og eksamener er der vagter, der tilser, at kun tilladte hjælpemidler 
anvendes. Til de mundtlige prøver skal du være forberedt på, at der kan komme kontrol i 
forberedelsestiden, for at kontrollere at reglerne holdes. Der vil være overvågning af om der 
foregår elektronisk kommunikation under eksamenerne både til mundtlige og skriftlige 
eksaminer. 
 
Alle former for snyd ved prøver og eksamener vil medføre bortvisning, og du kan tidligst 
aflægge ny prøve ved den næste eksamenstermin. 
 
Hvis du på grund af en fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse, har svært ved at 
gennemføre eksamen og prøver på lige vilkår med dine studiekammerater, er der mulighed 
for at søge om ekstra eksamenstid. Se mere her om skolens eksamensreglement. 
 
3. Alkohol, rusmidler  



Alkohol og rusmidler kan ikke forenes med undervisning og læring. Det er en overtrædelse af skolens 

studie-‐og ordensreglement at møde på skolen i påvirket tilstand. Der må ikke indtages alkohol eller 

andre rusmidler på skolens område eller på studieture. Ved særlige lejligheder f.eks. fredagscafé og 

fester kan der dispenseres fra alkoholforbuddet. 

 

4. Rygning  

EUC Sjælland er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge på EUC Sjællands matrikel. Dette forbud 

gælder også e-cigaretter.  

 
5. IT retningslinjer  
For at sikre at IT driften forbliver stabil, er der visse forhold som skal efterleves i den daglige 
brug af computere og netværk. Overtrædelse af IT retningslinjerne er en overtrædelse af 
studie- og ordensreglementet (se punkt 4).  
• Der må ikke publiceres eller på anden måde forekomme ulovligt materiale på netværksdrev.  
• Der må ikke benyttes spil og chat i undervisningstiden, med mindre spil og chat er en del af 
undervisningen.  
• Computeren må kun benyttes med lærerens tilladelse. 
• Skærmen skal lukkes ned og forblive lukket på lærerens opfordring. 
• Kopiering af skolens programmer er forbudt.  
• Skolens internettjenester må kun benyttes til skolerelateret arbejde. 
• Fildelingsværktøjer til deling af ulovligt downloadet lyd, billede og tekst må ikke anvendes. 
• Det er forbudt at udsende materiale, der er omfattet af ophavsrettigheder, på internettet. 
• Alle konti er personlige, og må kun benyttes af den person, som kontoen er udstedt til.  
• Piratkopiering er tyveri og derfor forbudt.  
 
6. Klagepolitik/-vejledning  
Klager over skolens afgørelser over for elever, der ikke overholder studie-‐og 
ordensreglementet samt afgørelser om at nægte oprykning skal indgives til 
Undervisningsministerietinden 2 uger efter afgørelsens meddelelse. Klagen indgives skriftligt 
til skolens leder, der videresender den til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. 
Før sagen videresendes, skal skolens leder gives lejlighed til inden for 1 uges frist at 
kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til ministeriet. 
Klager har ikke opsættende virkning medmindre rektor hhv. Undervisningsministeriet i 
særlige tilfælde træffer beslutning herom. 
 
7. Procedure, hvis du ikke overholder studie- og ordensreglerne 
Hvis du overtræder studie- og ordensreglementet, kommer du til en samtale med  
studievejlederen. Hensigten med, at vi afholder samtaler, er at orientere dig om, at der er 
forhold i din studieaktivitet, der skal ændres, f.eks. problemer med fravær/forsømmelser. 
Samtalen med studievejlederen tæller som en mundtlig advarsel. 
 

Reagerer du ikke på samtalen og ændrer adfærd, vil du og/eller dine forældre (hvis du er 
under18 år) modtage en skriftlig advarsel. Her vil du blive orienteret om, at du trods samtalen 
om brud på studie‐ og ordensreglerne ikke har ændret adfærd. Skolen har desuden mulighed 
for at fratage dig Su, hvis dit fravær er i et kvartal er mere end 15%. Det gælder også skriftligt 
fravær. 



 
Hvis der fortsat er problemer med manglende afleveringer og/eller fravær, vil du modtage 
endnu en skriftlig advarsel og indkaldt til samtale med skolens ledelse. Formålet med 
samtalen er at afklare, hvorvidt det er formålstjenligt, at du fortætter på uddannelsen eller 
skal ændre status til ”elev på særlige vilkår”, dvs. at du skal aflægge prøve i alle eksamensfag 
det pågældende år, og at du ikke får årskarakterer. At være ”elev på særlige vilkår” er ikke 
ensbetydende med, at du er selvstuderende. Du skal fortsat møde til undervisningstimerne og 
aflevere skriftlige opgaver.  
Du kan også mistet retten til at blive indstillet til prøve eller prøver, der afsluttes det 
pågældende skoleår. Dette kan ske pga. fravær og skriftlige forsømmelser, men også i 
forbindelse med for lavt fagligt standpunkt. Du kan i sådanne tilfælde blive tilbudt at gå 
skoleåret om.  
Hvis det er tilfældet bliver du indkaldt til en vejledningssamtale med studievejlederen, hvor 
også dine forældre inviteres med (hvis du er under 18 år er det obligatorisk, at de deltager. Er 
du fyldt 18 år anbefaler vi det). Her kan enten din kontaktlærer og skolens ledelse også 
deltage.  
Det er skolens ledelse der afgør, hvilke tilbud, du får tilbudt.  
 
I andre situationer kan samtalen ende med en udmeldelse af uddannelsen. Det er skolens 
ledelse, der afgør, om du kan blive på uddannelsen eller skal udmeldes. 
 
I forbindelse med fravær og manglende opgaver, er det studievejlederen, der i samarbejde 
med skolens ledelse, som afgør, hvornår du modtager advarsler. 
 
Fravær og advarsler overføres som hovedregel ikke til næste skoleår. I særlige tilfælde kan 
skolen dog beslutte at advarsler også gælder de følgende skoleår. 
 
7. Værnemidler 
 
I perioder, hvor det i forlængelse af anbefalinger fra myndighederne skønnes nødvendigt, skal 
elever anvende værnemidler, det være sig mundbind eller visir, når de færdes i skolens 
fællesarealer.  
I særlige situationer kan der gøres undtagelser fra kravet om værnemidler, hvilket er en 
individuel og konkret vurdering der træffes af skolens rektor.  
 
Elever skal selv sørge for at medbringe værnemidler.  
 
Overholder man ikke anvisninger kan det få konsekvenser i form af påtale og/eller 
adfærdsadvarsel. 
Ydermere anvendes værnemidler efter underviserens anvisninger i forbindelse med arbejde i 
skolens laboratorier og faglokaler. Værnemidler kan desuden i helt særlige situationer skulle 
anvendes i skolens almindelige klasselokaler. 
 
 



8. Tillæg til studie-  og ordensregler
 Studieture         
Studieturen er en del af undervisningen, der er placeret i et andet sted end skolen.  
 
Hvis der er ganske særlige omstændigheder, der gør, at du ikke kan deltage i studieturen, er 
det skolens ledelse, der skal give dispensation. Deltager du ikke i studieturen, skal du møde på 
skolen den pågældende uge, hvor du skal løse en række opgaver. Her fraværsregistreres du.  
 
For at studieturen kan foregå under trygge og forsvarlige forhold er det vigtigt at 
nedenstående punkter overholdes: 
Alle anvisninger fra lærerne skal altid følges på studieturen. 
 
Alkohol og andre rusmidler må ikke medbringes eller indtages på turen. Læreren kan i særlige 
tilfælde dispensere fra indtagelse af øl, vin og spiritus. 
         
Der er mødepligt til alle dele af turen 
 
 Alle skal møde til tiden, veloplagte, ædru og studieaktive når dagens program 
 begynder.  
        
Alle er personligt ansvarlige for deres handlinger overlagte såvel som uoverlagte. 
 
Det er forbudt at medbringe og indtage alkohol og andre rusmidler på 
hotellet/vandrerhjemmet. 
 
Der skal tages hensyn til andre gæster (nattero og lignende). 
 
Skader forvoldt på hotellets/vandrerhjemmets inventar under gruppens  
 ophold skal erstattes af gruppen. 
 
Alle nætter skal tilbringes på hotellet og alle er på deres værelser senest kl. 01.    

     
Skolens studie- og ordensreglement gælder også på studieturen.     
 
 Overholdes reglerne ikke, vil det medføre hjemrejse på egen regning. I særlige tilfælde kan det 
også få konsekvenser for det videre forløb på uddannelsen.  
 
 
 


