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EN DEL AF HVERDAGEN

KOMMEN

Velkommen til EUC Sjælland - Grundforløbets anden del.
Du har valgt en uddannelse med henblik på at dygtiggøre dig til en
karriere inden for håndværksfagene. Et godt valg, synes vi! Med en
erhvervsuddannelse får du erhvervserfaring fra dag ét. Et håndværk
er det sikre karrierevalg, du kan bygge videre på hele livet.

*

I løbet af din tid på EUC Sjælland, vil vi forberede dig på et seriøst og aktivt arbejdsvsliv.
Vi vil hjælpe dig med at udvikle ikke bare dine faglige evner, men også dine personlige og
sociale kompetencer. Et arbejde, som du selv har den vigtigste andel i. Og når du står her og
har taget et valg om en erhvervsuddannelse, så tror vi på, at du ikke bare kan, men også vil.
Vi ønsker, at EUC Sjælland er et sted, hvor du ikke kun kan få en uddannelse, men også er et
sted, hvor du har lyst til at være. Hvor der er plads til alle, som kan og vil. Derfor vil vi gerne
skabe et uddannelsesmiljø, hvor du og dine med-elever arbejder seriøst og med respekt for
hinanden og for skolen – og hvor der er rum til sjov i hverdagen.
Denne elevhåndbog er ment som en hjælp på vejen. Her vil du finde de praktiske oplysninger,
du har brug for, mens du går her.
Vi håber, at du bliver glad for samarbejdet med os, og vi glæder os til en ny og spændende
tid sammen med dig.
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FORLØBET PÅ GRUNDFORLØBETS 2. DEL
Grundforløbets 2. del varer 20 uger (et halvt
skoleår). Du afslutter grundforløbet inden for
din uddannelsesretning med en grundforløbsprøve.
Ved bestået grundforløbsprøve, fortsætter du
med hovedforløbet, hvis du har en læreplads.
Har du ikke en læreplads kan du komme i
skoleoplæring – se afsnittet om Læreplads.
På grundforløbets 2. del får du praksisnær og
helhedsorienteret undervisning, der er rettet
mod det hovedforløb, du har valgt.

DU HAR FØLGENDE FAG:
•
•
•

•

•

Det uddannelsesspecifikke fag
Uddannelsesspecifikke certifikater
Grundfag, som kan være
f.eks. fremmedsprog, matematik,
naturfag eller lignende
Valgfag, som kan være ekstra
grundfag, erhvervsfag, støttefag
eller talentfag
Motion

Se mere under din valgte
uddannelsesretning

Undervisningen sigter mod, at du opnår de
faglige kompetencer, der kræves for at kunne
fortsætte i det hovedforløb, du har valgt.
Et af de mål du skal opnå på grundforløbet,
er at finde en læreplads.
For at kunne fortsætte på hovedforløbet skal
du have indgået en uddannelsesaftale med en
virksomhed eller være optaget til
oplæring i et skoleoplæringscenter.
Vi vil, i den tid du er på skolen på grundforløbet, hjælpe dig med at udarbejde et CV
og finde relevante virksomheder - se mere i
afsnittet om Læreplads.

EUD - EUX
ERHVERVSUDDANNELSE
Til dig der har afsluttet 9. eller 10. klasse
for mere end et år siden - under 25 år

Valg af uddannelsesretning/håndværk

GRUNDFORLØB
2. DEL - 20 UGER
Grundforløbsprøve

Overgang til læreplads
Den afsluttende prøve på grundforløbets
2. del er en individuel prøve, som både
indeholder teoretiske og praktiske elementer.
Hvordan den præcist bliver afviklet, afhænger
af den uddannelsesretning du har valgt.

HOVEDFORLØB
På hovedforløbet
veksler du mellem
skole og oplæring på
din valgte
uddannelsesretning/
håndværk i tre - fire år

oplæring
skole
oplæring
skole
oplæring
skole
oplæring
skole
oplæring
skole

Svendeprøve / uddannelsesbevis

+ STUDENTERHUE
FOR EUX’ER

Beskæftigelse som håndværker
eller videreuddannelse
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DINE VIGTIGSTE PERSONER
KONTAKTLÆREREN

Når du starter på EUC Sjælland, får du en kontaktlærer, der er din kontaktperson på grundforløbets
2. del.
Din kontaktlærers rolle er at hjælpe og støtte dig, så du får mest muligt ud af dit uddannelsesforløb.
Du kan tale med din kontaktlærer om det meste, der rører sig i dit liv, og som har betydning for,
hvordan du kan gennemføre din uddannelse og dit fremtidige arbejdsliv. Det er din kontaktlærer,
der kompetencevurderer og uddannelsesafklarer dig, men du kan også have individuelle samtaler
med ham eller hende, hvor I kan tale om klassen, og hvordan du trives.

VEJLEDEREN

Vi har et helt korps af vejledere, som kan
hjælpe og rådgive dig om dit uddannelsesforløb.
Se afsnittet om ”Hjælp og vejledning,”
og læs, hvem der kan hjælpe dig bedst.

UDDANNELSESLEDEREN

På EUC Sjælland er der en uddannelsesleder, som er ansvarlig for de pædagogiske og
læringsmæssige dele af uddannelserne.

TIDSPUNKT

FORVENTNING TIL DIG

KONTAKTLÆREROPGAVE

Ved starten af din uddannelse

Beskrive dine mål med hele din
uddannelse

Hjælpe dig med at beskrive dine
mål

Uddannelseslederen er en ”sidste instans”
som du kan henvende dig til, hvis du har brug
for at tale med nogen om forholdene på
skolen.

Når du er igang med din uddannelse Valg af fag og moduler, der sikrer
dig den ønskede vej til dine mål

Tale med dig om muligheder og
konsekvenser i forhold til modulvalg

Dine undervisere kan fortælle, hvem der er
uddannelsesleder for netop din uddannelse.

Undervejs i uddannelsen

Du skal tænke over, om du har
lært, og lærer det du skal i forhold til målene på din uddannelse

Har løbende samtaler med
dig om din faglige, sociale
og personlige udvikling

Mellem uddannelsesforløb (f.eks.
fra grund- til hovedforløb)

Du skal tænke over, om du har
nået målene, så du kan fortsætte på
det næste forløb uden problemer

Hjælpe dig med at evaluere dine
resultater og hjælpe dig med at
planlægge dit næste forløb

Når du afslutter din uddannelse

Du skal selv evaluere og tænke
over din indsats og de
kompetencer du har opnået er de gode nok?

Hjælpe dig med evaluering af hele
dit forløb

DIG SELV

Den allervigtigste person i forhold til din
uddannelse er dig. Dit engagement og din
vilje afgør, hvordan dit uddannelsesforløb
bliver. Og så skal vi selvfølgelig være dem,
der hjælper, støtter og udfordrer
dig undervejs.

Som du kan se af ovenstående, har du en ganske stor rolle at spille i forbindelse med planlægningen af din uddannelse, gennemførelsen og evaluering.Vi forventer, at du selv kan medvirke i
formuleringen af dine mål med uddannelsen og efterhånden også udvikle færdigheder i at kunne
analysere eller ændre kurs undervejs i uddannelsen, så det bliver en succes.
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EN DEL AF HVERDAGEN
FORVENTNINGER

ARBEJDSTØJ OG MATERIALER

På EUC Sjælland forventer vi, at du møder
forberedt til alle undervisningstimer, og deltager
aktivt, uanset om der er tale om praktisk
eller teoretisk undervisning. Helt på samme
måde som var der 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 når timen begynder
– at du f.eks. har taget arbejdstøj og
sikkerhedssko på, har sat dig på en plads
inden timen går i gang, har lavet alle dine
lektier og deltager aktivt i undervisningen.

Du skal selv anskaffe og medbringe
arbejdstøj, overtrækstøj og sikkerhedssko.
Du kan få et skab til arbejdstøj - spørg din
kontaktlærer, hvordan det er på din
uddannelse.

Møder du til tiden og deltager aktivt i
undervisningen, kan du forvente det samme
af dine klassekammerater.

Kantinerne tilbyder både hjemmelavet mad,
drikkevarer og lidt til den søde tand. Du er
også velkommen til at spise medbragt mad i
kantinerne.

UDDANNELSESPLAN

De bøger og skriftlige materialer du skal
bruge, får du enten udleveret eller mulighed
for at låne på skolen. Materialer som skal
bruges i værkstederne bliver udleveret af
skolen.

KANTINE

Alle elever skal have udarbejdet en
uddannelsesplan.
Denne skal danne grundlag for planlægningen
af din uddannelse.

Som elev har du mulighed for at sætte penge
ind på et chipkort, og handle med rabat i
kantinerne. Du kan sætte penge ind på
kortet her: eucsj.cposonline.dk/#/Login

Sammen med din kontaktlærer laver du din
uddannelsesplan.

Åbningstiderne varierer, men
alle kantiner har minimum åbent:
Mandag - torsdag: 7.30 - 13.50
Fredag: 7.00 - 13.00

Planen er digital og har adgang til dine uddannelsesoplysninger, det vil sige skolefærdigheder, uddannelsesforløb, skoleskema, fravær og
aftaler indgået med kontaktlæreren.
Din uddannelsesplan ligger i et system som
hedder Studie+.
Din kontaktlærer introducerer dig for
Studie+.

I STUDIE+ KAN DU:
•
•
•
•
•
•
•
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se skema, karakterer og fravær
ændre og opdatere din e-mailadresse
få overblik over hvor mange mål, du har
opnået
få udleveret og aflevere opgaver på nogle
af uddannelserne
evaluere undervisningsaktiviteten
dokumentere lærepladssøgning
orientere dig i erhvervsuddannelserne
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Der er kantiner på følgende adresser:
• Jagtvej 2, Næstved
• Malervænget 4, Næstved
• Campusbuen 31, Køge

IT

Vi opfordrer til, at du medbringer din egen
computer til brug i undervisningen.
Vi anbefaler Windowsbaseret udstyr. Har du
ikke selv en pc, er det muligt at låne en i dagtimerne på skolen. På skolens pc’ere er det
ikke muligt at gemme noget lokalt eller hente
programmer til eget brug.
Som elev får du et uni-login, som bruges til
blandt andet Studie+, undervisningsportaler
med mere. Dit uni-login er det samme som
du tidligere har brugt i f.eks. folkeskolen.
Kan du ikke huske dit login eller har du
aldrig fået et, så har din underviser det til dig.
Uni-login udgør også den e-mailadresse,
som du får her på skolen:
ditunilogin@unv.eucsj.dk
Denne e-mailadresse kan underviserne bruge
til at sende beskeder til dig. Det er muligt at
sætte den op til at videresende beskeder til
din private e-mailadresse, hvis du ønsker det.
Du skal selv sætte den op inde i e-mailsystemet.
E-mailadressen er også dit brugernavn på din
printkonto og til login på skolens netværk.
Se hvordan du gør på: www.unv.eucsj.dk
Som elev har du mulighed for at få adgang til
Office 365 og downloade Office-pakken til
brug, mens du er elev hos os, ligesom du kan
opbevare dine skoledokumenter i skyen.
Din underviser vil fortælle dig, hvordan du
gør.
Afhængigt af din uddannelse kommer du til at
arbejde på forskellige platforme som
Studie+, UNV.eucsj.dk, Moodle og andre.
Har du IT-problemer, som er undervisningsrelaterede, skal du kontakte din underviser.

ELEVFORUM

Elevforum er et fællesskab for EUC Sjællands
elever på erhvervsuddannelserne. Her har
du mulighed for at tale om forhold, der er
relevante for dig og din dagligdag på skolen.
Man kan sige, at Elevforum er et andet navn
for elevråd.
På EUC Sjælland har vi to elevfora - et for
Næstved, og et for Køge.
Hvert elevforum er tilknyttet en Facebookgruppe, der samler de forskellige initiativer.
Meld dig ind i gruppen, og lad din stemme
blive hørt:
Klik her for Elevforum Næstved
Klik her for Elevforum Køge

STUDIEMILJØ

På EUC Sjælland gør vi meget ud af, at du
som elev skal føle dig godt tilpas. Og derfor
tænker vi på mere end bare undervisning.
Studiemiljø er ikke kun klasselokaler med lys
eller borde-bænke-sæt på græsset.
Vi arbejder for, at der skal være rum til både
ungdoms- og voksenmiljøer. Plads til ro og
fordybelse, arbejde på tværs, men også til
fysisk udfoldelse og mulighed for motion.
Vi ser gerne, at I som hold også selv laver
sociale aktiviteter – jo mere du engagerer
dig, jo mere får du tilbage.
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DET SKAL DU VIDE
SYGEMELDINGER

Hvis du bliver syg, skal du altid kontakte
skolen. Sygemelding til skolen skal altid
foretages inden kl. 09.00 på telefon 25 23 59 00.

SÅDAN SYGEMELDER DU DIG

Er du syg i flere dage, skal du melde
dig syg til skolen dagligt inden kl. 09.00.

KOMMUNIKATION MELLEM SKOLEN OG DIG

Hvis du har gentagne forsømmelser, kan du
risikere at blive udelukket fra undervisningen.
Fritagelse fra undervisningen kan i særlige
tilfælde bevilges.
* Du kan installere en Studie+ app på din telefon. Her kan du se dit skema og samtaler, samt
sygemelde dig.

På EUC Sjælland foregår det meste
kommunikation fra skolen til dig digitalt.
Derfor er det vigtigt, at du husker at opdatere
dine kontaktoplysninger i Studie+, så vi kan
holde dig orienteret via e-mail og sms.

KANAL

HER KAN DU FINDE

Studie+

Skema og daglige ændringer,
Studie+ er en intern
uddannelsesplan, karakterer, fravær, kommunikationsplatform.
måloversigt.
Du logger ind med dit UNI-Login
For nogle fag: Lektier og opgaveaflevering, info om uddannelserne.
Hertil kan du opdatere dine
kontaktoplysninger

e-Boks

Skolen sender alle officielle breve
til dig via din e-Boks
- husk derfor at opdatere dine
kontaktoplysninger

E-mail

Dine undervisere kan sende
Den e-mailadresse du får udleveret
beskeder til dig om undervisningen af skolen.
eller materialer
HUSK! Du kan selv vælge at få alle
e-mails her automatisk videresendt
til din private e-mailadresse

SMS

Du kan modtage en sms fra skolen SMS-beskeder fra skolen
eller en underviser, hvis du er sat
op til det i Studie+. Du skal selv
sætte det op. Informationen kan
være om aflyste/flyttede
undervisningstimer eller andet

Moodle / Praxis

Nogle uddannelsesretninger har en
platform, hvor de deler skriftligt
materiale, billeder af projekter,
lektier og opgaveafleveringer. Dine
undervisere vil sætte dig ind i,
hvilke der bruges, og hvordan du
bruger dem

Hjemmesiden - www.eucsj.dk

Hjemmesiden indeholder informa- Skolens ansigt udadtil på nettet
tioner om skolens uddannelser,
adresser, vejlederinformation og
organisationen. Der vil ikke blive
lagt specifikke informationer ud til
dig på denne side

Er du langtidssyg skal du også have
en snak med din kontaktlærer.

KANAL

HVORDAN

TIDSPUNKT

Via Studie+

Log ind på Studie+
og sygemeld dig

Inden din første lektion starter

På telefon

Ring på telefon 25 23 59 00

Mellem kl. 08.00-09.00

MØDETIDER

Undervisningstiden ligger i dagtimerne inden
for tidsrummet kl. 08.00 - 16.00. Men der
bliver f.eks. også uddannelsesaften og messer,
som du skal deltage i.
Din underviser fortæller dig, hvilke
arrangementer og hvornår de bliver afholdt.
Alle erhvervsuddannelser tilrettelægges, så
den samlede tid til undervisning, hjemmeabejde og andre aktiviteter i forbindelse med
skolen svarer til en almindelig arbejdsuge
på ca. 37 timer.
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I nedenstående oversigt kan du læse, hvad du
kan forvente, vi kommunikerer på hvilke kanaler.

Fravær af underviser på grund af sygdom
opstår ofte pludseligt, og det kan blive
svært at gennemføre de skemalagte timer.
Ved længerevarende sygdom sættes der
altid vikar på.
Det kan være, at du får mellemtimer
eller bliver sat til at lave skriftlige opgaver.
Hvis det er muligt, får du besked via sms.
Tilmeld dig sms-service i Studie+.
Husk at opdatere dit mobilnummer i
Studie+, hvis du får nyt mobilnummer.

MEDIETYPE

Din private e-boks, som du har
oplyst i Studie+. Sørg for at tjekke
din indbakke dagligt

Online platform til at dele viden
og informationer

11

LÆREPLADS
FORSIKRING

Du er dækket af skolens arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med “undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når du arbejder/
modtager undervisning på et af skolens
værksteder eller laboratorier.
Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd
eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner
eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke.
I sådanne tilfælde er det din egen forsikring,
der skal dække skader. I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts-, og pausesituationer er du ikke dækket af skolens forsikring,
men af din egen forsikring. Skolen opfordrer
derfor alle til at have en gyldig ulykkesforsikring, som også dækker dig i skoletiden.

TYVERI

Desværre kan der forekomme tyverier.
Efterlad derfor aldrig penge og værdigenstande
i klasselokalet. Skolen erstatter ikke mistede
værdier. Det gælder også, når du for eksempel
hænger dit overtøj i en garderobe ved fester
og lignende. Det sker på eget ansvar.

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

Der foregår løbende evaluering af undervisningen på EUC Sjælland, og vi vil gerne
høre din mening om, hvad der er godt eller
mindre godt ved undervisningen, samt høre
forslag til forbedringer. Din egen samt dine
kammeraters indsats bliver også evalueret.
Desuden foretages der årlige målinger af
elevtrivslen på skolen. Det sker ved hjælp
af en spørgeskemaundersøgelse. Her skal
du besvare en række spørgsmål, der blandt
andet omhandler undervisning, lærerne,
studiemiljøet, studievejledningen samt din
arbejdsindsats.

MOBNING

Mobning eller adfærd, der i situationen kan
opfattes som anstødelig, respektløs og/eller
grænseoverskridende, accepteres ikke.
Hvis EUC Sjælland vurderer en situation
med uacceptable forhold, medfører det
sanktioner, f.eks. klasseskift, skoleoverførsel
og i værste fald øjeblikkelig udmeldelse af
den udøvende part.

LÆREPLADSEN

En erhvervsuddannelse er en
vekseluddannelse mellem skoleophold og
læreplads. I løbet af grundforløbet skal du
derfor finde en læreplads i en virksomhed.
Du kan ikke påbegynde hovedforløbet uden.

UDDANNELSESGARANTI I
SKOLEOPLÆRINGSCENTRET

Hvis du ikke finder en læreplads inden grundforløbets 2. del slutter, så kan du gøre brug af
den såkaldte uddannelsesgaranti.

Der er mange forskellige typer
uddannelsesaftaler - se dem her

Der er uddannelsesgaranti, når du har
bestået grundforløbets 2. del, selvom du ikke
har en læreplads i en virksomhed.

Du vil som en del af grundforløbets 2. del få
hjælp til at udarbejde et CV, finde
virksomheder og få tips til at finde en læreplads.

Uddannelsesgarantien kommer
til udtryk på to måder:
1. Gennemfører du grundforløbet på en
uddannelse, der udbydes med skoleoplæring,
har du garanti for, at du kan gennemføre
hele uddannelsen. Det kræver, at du opfylder
kravene om egnethed, geografisk mobilitet og
aktiv lærepladssøgning (EMMA-kriterierne).
Din uddannelse tages som skoleoplæring i
skoleoplæringscentret.

Få gode tips til at finde din læreplads,
eller få en snak med
vores konsulenter her

Se en samlet oversigt over
uddannelser, der udbydes
med skoleoplæring

PARKERING

Parkering foregår i de afmærkede områder på
skolens adresser. Det vil sige cykler i cykelstativerne og biler i parkeringsbåse. Knallerter og scootere må holde ved cykelstativerne,
mens motorcykler skal holde i parkeringsbåse.
Parkeringsbåse mærket ”EUC Sjælland køretøjer/biler” er forbeholdt skolens køretøjer,
og er ikke for elever tilknyttet skolen.

2. Har du ikke en uddannelsesaftale og gennemfører grundforløbet i en uddannelse, der
ikke udbydes med skoleoplæring, er du alligevel sikret. Så tilbydes du optagelse til 2. del af
grundforløbet på en uddannelse, der udbydes
med skoleoplæring. Dette tilbud gives højst
to gange.

På Campusbuen 31 i Køge gælder særlige
parkeringsregler.
Søg parkeringstilladelse til Køge her
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HJÆLP OG VEJLEDNING

PRAKTISK INFO

STUDIEVEJLEDNING

SU - STATENS UDDANNELSESSTØTTE

Vi synes det er vigtigt, at du guides til rette
vejleder.
Derfor skal du kontakte den vejleder, der
repræsenterer uddannelsesretningen, som du
ønsker at gå på/allerede går på.
Find den rette vejleder her

SPECIALPÆDAGOGISK STUDIESTØTTE - SPS
Denne støttemulighed er for dig som
har læse- og/eller skriveproblemer, et
fysisk handicap, er ordblind eller har andre
udfordringer, som kræver støtte for at
gennemføre en erhvervsuddannelse.

LÆSEVEJLEDNING

Er du ordblind eller har brug for læsestøtte,
så vil du blive testet af læsevejleder.
Hvis du ikke er testet ordblind, kan du
kontakte os, hvis du selv ønsker at blive
testet.

TAVSHEDSPLIGT

Vejlederne på EUC Sjælland er uddannede
uddannelses- og erhvervsvejledere.

Man vælger ikke altid rigtigt første gang, og
med tid opdager du måske, at du drømmer
om noget andet end den uddannelsesretning,
du nu er startet på.
Du kan altid tale med en vejleder om
muligheden for at skifte.

UNGDOMSKORT

Det er elevadministrationen, der håndterer
din indmeldelse og sætter dig på de rigtige
hold, indkalder dig og sørger for, at du får
alle relevante papirer. De sørger også for,
at du får dit bevis, når du har gennemført
og bestået din uddannelse.
Elevadministrationen er
tilstede på følgende adresser:
• Jagtvej 2, Næstved
• Malervænget 4, Næstved
• Campusbuen 31, Køge

Du kan se, hvornår du har ferie og andre
fridage på EUC Sjællands skolekalender.
Find den nyeste
skolekalender her

Læs mere om SU
og Ungdomskort her

SKOLEHJEMMET

PRINTKONTO

ELEVADMINISTRATIONEN

FERIE/FRIDAGE

Du kan få rabat på din daglige transport til og
fra skole ved at bestille et Ungdomskort

Læs mere om SPS og
læsevejledning her

Hvad der kommer frem under samtalen, forbliver det mellem dem der er til stede jvf.
Forvaltningslovens regler om tavshedspligt §27.

BLIVER DU I TVIVL OM
DIT UDDANNELSESVALG?

Hvis du er fyldt 18 år, og går på
grundforløbet på en af vores
erhvervsuddannelser, kan du søge om SU,
hvis du ikke har en uddannelsesaftale.

Alle elever på EUC Sjælland får tilbud om at
oprette en printkonto. Alle elever på EUC
Sjælland får tilbud om at oprette en printkonto.
Du opretter en printkonto på:
webprint.eucsj.dk

Når du bliver optaget på en erhvervsuddannelse på EUC Sjælland, har du mulighed
for at bo på skolehjem i enten Haslev eller
Næstved, hvis du har mere end fem kvarters
transporttid med offentlige transportmidler
til nærmeste skole, med din valgte
uddannelsesretning.
NÆSTVED
Skolehjemmet Sneppen
Sneppevej 51-61
4700 Næstved
HASLEV
Skolegade 21
4690 Haslev
Læs mere om
skolehjemmet her

Find den rette
studiesekretær her
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DET MED SMÅT
ORDENSREGLER

•

SANKTIONER VED OVERTRÆDELSE AF
ORDENSREGLERNE

Ordensreglerne bidrager til et trygt og godt
undervisningsmiljø. De danner rammen om
din uddannelse på EUC Sjælland, og forbereder dig samtidig til nogle af de krav og
forventninger, du kan møde hos oplæringsvirksomheden.
I ordensreglerne for erhvervsuddannelserne
beskrives:

•

Forventninger til aktiv deltagelse i undervisningen

•

Forventninger til samvær og omgangsformer

•

Arbejdsmiljø og sikkerhed

•

IT-regler

•

Hensynsfuld brug af bygninger, udstyr,
værksteder mv.

•

Kørsel på skolens områder og regler for
parkering

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre
udmeldelse. Der vil altid være tale om en
individuel bedømmelse, og skolen bestræber
sig på, at der er et rimeligt forhold mellem
overtrædelse og sanktion.
Almindeligvis gives en mundtlig og en skriftlig
advarsel før en eventuel udmeldelse. Andre
sanktioner kan dog komme på tale. Helt
uacceptabel adfærd kan medføre bortvisning.
Mundtlige og skriftlige advarsler
Ved for meget fravær eller uhensigtsmæssig
adfærd får du en mundtlig advarsel.
Hvis henstillingen i den mundtlige advarsel
ikke ændrer på dit fravær/din adfærd, får du en
skriftlig advarsel. Som opfølgning på denne
indkaldes du til samtale med uddannelseslederen, med henblik på at drøfte de ændringer og
tiltag der skal til, for at du kan gennemføre din
uddannelse.

Hvis du har så meget fravær, at du vurderes
ikke-studieaktiv, kan skolen stille SU i bero i
en periode.
Endvidere kan du ved grov uagtsom adfærd
stilles økonomiske ansvarlig overfor dine
handlinger.
Udmeldelse fra din uddannelse
Hvis den skriftlige advarsel med efterfølgende samtale ikke har ændret på dit fravær/
din adfærd kan uddannelseslederen beslutte
at udmelde dig.
Af udmeldelsen vil det fremgå, hvilke faktiske
forhold der ligger til grund for afgørelsen.
Endvidere oplyses du om din ret til at klage
over udmeldelsen.
Såfremt det er relevant vil dine forældre/
værge og din oplæringsvirksomhed også
modtage udmeldelsen jævnfør beskrivelsen
for advarsler.

Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/
værge modtage advarslen, og de vil også blive
indkaldt til samtalen med uddannelseslederen
i forbindelse med den skriftlige advarsel.
Har du en oplæringsvirksomhed, får mester
en kopi af advarslen.

Bemærk at der er krav om røgfri skoletid på
alle ungdomsuddannelser.

Læs alle EUC Sjællands
ordensregler her

...

HUSK!
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Det er altid den
sidste nye håndbog,
der er gældende.
Den finder du på
www.eucsj.dk

Du har truffet et godt valg ved at begynde på en
erhvervsfaglig uddannelse. Dig bliver der nemlig brug for på
arbejdsmarkedet i fremtiden! Denne håndbog skal betragtes
som et redskab i din hverdag her på skolen. Hvis der er
spørgsmål du ikke kan finde svar på, så spørg din underviser.
Vi er her alle for at hjælpe dig.

*
Endnu engang velkommen til EUC Sjælland! Vi glæder os til
at opleve dig bidrage til det gode uddannelsesmiljø.
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for dig der går
Her slutter elevhåndbogen
Grundfor løbets 2. del.
på

GF2
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