Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. juni 2017
Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion
Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse, hvis elevens konkrete adfærd er
foregået på skolen eller i umiddelbar tilknytning til skolen, herunder til arrangementer, der er
relateret til skolen, eller hvis den pågældende adfærd i øvrigt skønnes at kunne eller vil have
betydning for forhold på skolen.
Studie- og ordensreglerne skal sikre, at alle kan færdes og trives fagligt såvel som socialt på et
gymnasium, hvor der er plads til alle i et rummeligt, arbejdsomt og hensyntagende
fællesskab.
Ansatte og elever på Gefion Gymnasium skal i alle skolemæssige sammenhænge på skolen og
uden for skolen:
1. Handle med respekt og tolerance
2. Medvirke til at alle får mulighed for at få maksimalt udbytte af undervisningen
3. Værne om bygninger, inventar og undervisningsmidler.
I afsnittene ’Gensidige forventninger’ og ’Alkohol- og rusmiddelpolitik for elever på Gefion
Gymnasium’ præciseres ovenstående på en række områder.
Derudover gælder følgende regler for eleverne:
· Der er møde- og aktivitetspligt til al undervisning, herunder også ekskursioner, studierejser,
terminsprøver og årsprøver. Aktivitetspligten betyder, at eleven møder forberedt, deltager
aktivt i klasse- og gruppearbejde og afleverer sine skriftlige opgaver rettidigt. Opgaver skal
have den kvalitet i besvarelsen, som lærere forudsætter som minimum.
· Skriftlige afleveringer skal være skrevet af eleven selv, og det skal klart fremgå, hvis man
har modtaget inspiration fra andre
· Skolens IT-regler skal overholdes
· Alle skal tage hensyn til skolens naboer. Vis hensyn mht. støj, respekter grænserne for
Gefions område og efterlad ikke affald
· Rygning er ikke tilladt på skolens område. Hertil hører også e-cigaretter, snus og lignende.
· Elever må ikke indtage eller være i besiddelse af øl, vin, spiritus eller andre rusmidler i
skoletiden eller på skolens område jf. alkohol- og rusmiddelpolitikken. I forbindelse med
konkrete mistanker forbeholder skolen sig ret til at teste elever for indtagelse af rusmidler og
stoffer.
· Elever, der pga. handicap eller anden funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele
undervisningen i idræt, kan anmode rektor om at blive fritaget for dele af undervisningen.
Anmodning skal ledsages af en lægeerklæring, som betales af eleven selv.
· Elever, der pga. sygdom ikke kan møde til undervisning, en prøve eller eksamen, kan blive
bedt om at dokumentere sygdommen med en lægeerklæring, som betales af eleven selv

Sanktioner ved fravær fra undervisningen og ved manglende aflevering af opgaver
Alle elevers fravær opgøres løbende i Lectio jf. afsnittet ’Registrering af forsømmelser’. Eleverne
skal kontrollere deres fraværsopgørelse jævnligt og skrive eventuelle fraværsårsager i Lectio.
Alle opgaver skal afleveres til tiden, og de skal kvalitativt og kvantitativt opfylde de krav, der er
fastsat i opgaven. Hvis en elev gentagne gange ikke opfylder minimumskravene til den stillede
opgave, kan det medføre sanktioner jf. nedenfor.
Første gang fraværet generelt eller i enkeltfag vurderes for højt, modtager eleven via Lectio en
pædagogisk tilrettevisning (first warning)
Er fraværet derefter fortsat højt i enkelte eller flere fag, gives en skriftlig advarsel (final warning) til
eleven personligt eller den sendes elektronisk.
Elever, som fortsat ikke i tilstrækkeligt omfang deltager aktivt i undervisningen, eller som har stort
fravær i et eller flere fag, vil kunne få en eller flere af følgende sanktioner:
-

Eleven tilsiges til et fastsat tidspunkt for at skrive opgaver. Der er mødepligt for eleven.
(Gælder kun for elever med manglende skriftlige afleveringer)
Eleven fratages SU pga. manglende studieaktivitet (kun for elever over 18 år)
Eleven fratages retten til at gå til eksamen i et eller flere fag. Det vurderes i hvert enkelt
tilfælde, om eleven kan rykke op i næste klasse og aflægge den/de manglende eksamen(er)
som selvstuderende, eller om eleven skal nægtes oprykning
Eleven sættes til eksamen i enkelte eller alle fag. Dette betyder, at eleven ikke får
årskarakter i det/de pågældende fag og skal til eksamen i fagene det pågældende år.
Bortvisning i særligt graverende tilfælde

Eleven har mulighed for at undgå sanktionen, hvis fremmødet rettes op i tilstrækkeligt omfang.
For elever hvor fraværet pludselig vokser voldsomt kan ét eller flere af advarselstrinene
overspringes.
Procedure ved for sent afleverede opgaver
Opgaver, der ikke afleveres, udløser 100 % fravær
Opgaver, der afleveres for sent, registreres som afleveret og fraværet slettes, men eleven får ikke
karakter oplyst og ingen vejledende kommentarer.
Eksamen og prøver
I forbindelse med eksamen og prøver er regelgrundlaget ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i
folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser”, suppleret med
ovenstående regler om almindelig orden og samvær samt de instrukser, der udleveres til alle elever i
forbindelse med prøver og eksamen. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det altid er
elevens ansvar, at sørge for at gemme data og at pc/mac/tablets virker, hvis eleven ønsker at
anvende en sådan.
På Gefion Gymnasium gælder reglerne også de interne eksamenslignende prøver: AP- og NVprøver, dansk-historie-opgaven i 1.g, studieretningsopgaven i 2.g, årsprøver og terminsprøver.
Deltagelse i de interne eksamenslignende prøver en forudsætning for at kunne blive indstillet til
eksamen.

Sanktioner ved snyd
Første gang en lærer konstaterer snyd gives eleven en mundtlig advarsel af læreren, og det
indberettes til uddannelseslederen. Opgaven afvises, og det udløser 100 % fravær for afleveringen.
Opgaven kan ikke genafleveres. Det er faglæreren, der foretager vurderingen og dokumentationen
af omfanget af snyd.
Anden gang: Eleven får ved en samtale, hvor faglæreren og uddannelseslederen deltager, en
skriftlig advarsel af uddannelseslederen. Advarslen sendes i kopi til forældrene, hvis eleven er
under 18 år.
Tredje gang: Dokumenteret snyd betyder, at eleven kan bortvises midlertidigt eller permanent efter
rektors afgørelse.
Skolen betragter snyd som en alvorlig forseelse, og en advarsel for snyd bortfalder derfor normalt
ikke ved et nyt skoleårs begyndelse.
Sanktioner ved øvrige overtrædelser af skolens studie- og ordensregler:
Hvis skolen skønner, at en elev har overtrådt reglerne for almindelig samvær og orden kan følgende
sanktioner iværksættes:
- Hjemsendelse
- Skriftlig advarsel
- Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
- Udelukkelse fra undervisningen i op til 10 undervisningsdage i et skoleår. Fraværet fra
undervisningen i denne periode medtæller i elevens fraværsopgørelse.
- Permanent bortvisning i særligt grove tilfælde. Enhver form for besiddelse af, handel med
eller indtagelse af rusmidler og/eller stoffer er ligeledes forbudt på skolen og skolens
nærmeste område og fører til øjeblikkelig permanent bortvisning.
Oprykning:
En elev, der har opnået 2,0 eller derover i gennemsnit af de karakterer, herunder
standpunktskarakter (årskarakterer) og prøvekarakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning, har
krav på oprykning til næste klassetrin.
Hvis en elev har et karaktergennemsnit under 2,0, har rektor mulighed for at nægte den pågældende
elev oprykning til næste klassetrin eller at udmelde eleven af skolen.

1. juni 2017/Rektor

