Studie- og ordensregler for Gentofte Studenterkursus
Generelle regler
Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og
ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie- og
ordensreglerne finder anvendelse på skolens område, ved al undervisning og ved
arrangementer som skolen står for, uanset hvor de finder sted, samt ved forhold, der
berører skolens elever, dens ansatte eller skolen som helhed.
Skolen skal være præget af åbenhed med vægt på ligeværd, tolerance, selvstændighed
og hensynsfuldhed. Den enkelte elev og lærer har et medansvar for, at dette kommer til
udtryk i skolens praksis.

Ordensregler
Det er en selvfølge, at elever, lærere og andre, der færdes på skolen, skal kunne føle sig
fuldstændig trygge her. Det er ligeledes en selvfølge, at elever på studieture o.l. udviser
almindelig god opførsel og overholder skolens regler.
Elever skal, når de færdes på skolen, følge de anvisninger, som deres lærere giver.
Tilsvarende gælder uden for skolen, når eleverne deltager i skolerelaterede aktiviteter og
arrangementer.
Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen form for alkohol eller rusmidler i
skoletiden eller at møde op på skolen i påvirket tilstand. Dette gælder ved alle
arrangementer på skolen (f.eks. elevcaféer og fester) samt ved undervisningsaktiviteter
uden for skolen. Der må ikke indtages alkohol med mindre rektor i forbindelse med
særlige arrangementer giver tilladelse til det.
Skolen forventer, at den enkelte behandler skolens ejendom, herunder bøger og andre
udlånte genstande med omhu og omtanke. I tilfælde af skødesløshed, bortkomst eller
hærværk kan skolen kræve erstatning. Ved hærværk idømmes der også sanktioner.
Udlånte bøger skal tilbageleveres når der rykkes på Lectio. Afleverer man ikke bøger, vil
man få tilsendt en regning på bortkomne bøger. Man kan desuden miste retten til at låne
nye bøger.
Det forventes, at alle bidrager til at opretholde orden på skolens område. Når man
forlader et lokale, skal man efterlade det i en sådan stand, at det umiddelbart kan
benyttes af det efterfølgende hold. Der må ikke være efterladt flasker eller affald på
bordene.
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Af hensyn til hygiejnen bør mad spises i kantinen. Kantinen er baseret på selvafrydning, og
alle skal bringe brugt service tilbage til servicevognene i kantinen umiddelbart efter brug.
Det er ikke tilladt at spise i lokalerne, mens der er undervisning. Der må dog aldrig spises i
faglokalerne 32 (kemi), 37 (biologi) og 38 (fysik).
Faglokaler med farlige kemikalier (lokale 32, 37 og 38) skal være under opsyn af en lærer
og skal aflåses, når læreren forlader lokalet efter endt undervisning. I disse lokaler skal
man være særlig opmærksom på, at der kan være spildt rester af kemikalier. Der må
advares mod, at tøj eller lignende lægges på bordene. Skolen påtager sig intet ansvar for
beskadigede ejendele i den forbindelse.
Religionsudøvelse anses for at være en personlig og privat sag. Udøvelse af politisk og
religiøs agitation på skolens område er ikke tilladt.
I skoletiden skal man være hensigtsmæssigt påklædt. Dette indebærer bl.a., at man skal
være omklædt til idrætstøj- og sko i idrætstimerne og bære kitler og sikkerhedsbriller efter
lærerens anvisning i kemi. I skoletiden (herunder til eksamen) er det ikke tilladt at gå med
tildækket ansigt. Åben og fri kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt.
Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund i undervisningen eller til eksamen.
I tvivlstilfælde afgør rektor konkret, om en påklædning kan accepteres.
Vold eller trusler om vold kan føre til permanent bortvisning fra skolen, uanset om episoden
anmeldes til politiet. Mobning anses ligeledes for helt uacceptabelt. Der henvises til skolens
Anti-mobbepolitik på www.gsk.dk.
Hvis en elev har en adfærd udenfor skolen, der påvirker undervisningsmiljøet f.eks. via
adfærd på de sociale medier, kan der indføres sanktioner. Elever, der indblandes i grov
kriminalitet, kan bortvises, selvom den kriminelle handling ikke har forbindelse med skolen.
Rektor har retten til at iværksætte sanktioner ved brud på ordensreglerne. Sanktionerne
kan f.eks. være udelukkelse fra visse arrangementer, bortvisning fra skolen i et tidsrum
eller bortvisning for bestandig. Sanktionen i det konkrete tilfælde afhænger af forseelsens
art, og med særlig alvor ses på voldelig adfærd, trusler om vold eller øvrige kriminelle
handlinger på skolens område eller i forbindelse med skolearrangementer.

Studieregler
Skolen bruger det studieadministrative system, Lectio, som kommunikationsflade til
eleverne. Alle elever har pligt til løbende at holde sig informeret om aktuel information og
om andre beskeder, der gives til den enkelte elev via Lectio.
Eleverne har pligt til at deltage i undervisningen og skolen forventer, at alle deltager aktivt
og bidrager til, at undervisningen afvikles i god ro og orden. Det forventes, at samtalen i
klassen foregår på en sådan måde, at den efter stedets normer ikke kan opfattes som
sårende eller stødende.
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Deltagelse i undervisningen
Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:
 Fremmøde til undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen.
Det forventes at eleven er forberedt, medbringer relevante bøger og papirer og
deltager aktivt i undervisningen.
 Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav,
der er fastsat. Hvis det selvstændige element i en opgave er for ringe, kan læreren
afvise opgaven. Den pågældende opgave betragtes da som ikke afleveret. Deltagelse
i interne evalueringer, fællesarrangementer og lignende.
 Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning
og højst udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau). For studieture med en højere
betaling tilbyder skolen alternativ undervisning eller lignende, som elever skal deltage i,
hvis de vælger ikke at deltage i studieturen.
 Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel
undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

Registering af fravær




Skolens undervisningsplaner ligger på Lectio, hvor skriftlige opgaver og lektier kan ses.
Afleverede opgaver og manglende fremmøde registreres ligeledes på Lectio.
Alle elever har pligt til løbende at holde sig orienteret om undervisningen, og man skal
på Lectio angive årsager til det registrerede fravær.

Som hovedregel registreres al fravær fra undervisningen uanset årsag, med mindre
eleven er fritaget (se nedenfor). Læreren fører fraværet for hvert modul. Kommer du for
sent har du ikke krav på at blive skrevet tilstedeværende i den pågældende halvdel af
modulet.








Hvis du er syg i mere end 2 dage skal du skrive til din klassevejleder og angive, hvornår
du forventer at blive rask. Derudover skal du registrere fraværsårsag på Lectio, så
snart du får mulighed for det. Hvis der er tale om planlagt fravær, bør du give
klassevejlederen besked, inden fraværet påbegyndes. Enkeltfagselever, der ikke har en
klassevejleder, kan give besked på kontoret.
Fremmødte elever, der på grund af deres handicap eller andre
funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag,
kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete
vurdering. Som hovedregel skal der foreligge dokumentation, som eleven er ansvarlig
for at fremskaffe. Evt. udgifter til lægeattest o. l. afholdes af eleven.
I forbindelse med iværksættelse af sygeundervisning kan skolen kræve en skriftlig
redegørelse og dokumentation for sygdomsforløbet. Evt. udgift til lægeerklæring
afholdes af eleven.
Rektor kan fritage elever fra undervisning i forbindelse med deltagelse i andre
arrangementer, som skolen står for.

Procedure til håndtering af forsømmelser
Almindeligt sygefravær forventes at være ca. 4 %. Afviger fraværet væsentligt fra dette,
3

følges normalt følgende procedure:
 Eleven gives et høringsbrev og efterfølgende skriftligt varsel med angivelsen af de
konsekvenser, som en fortsættelse af fraværet vil medmedføre. I forbindelse med
varslet kan stilles krav til aflevering og fremmøde. Er eleven under 18 år orienteres
dennes forældre også. Skolen kan vælge at orientere forældre til elever over 18 år, hvis
de betaler elevens skolepenge. Sædvanligvis udleveres høringsbrevet til eleven
personligt, mens varslet sædvanligvis sendes på Lectio.
 Fortsætter fraværet vil rektor iværksætte den sanktion, som er omtalt i varslet.
Ved manglende eller mangelfuldt skriftligt arbejde anvendes samme procedure som
ovenfor. Som hovedregel skal alt skriftligt arbejde afleveres.
Hvis der er tale om et særdeles omfattende timefravær eller manglende opgaver, kan
sanktioner iværksættes med en kortere procedure.

Prøver og interne evalueringer






Ved prøver skal eleven følge de regler der gælder i forbindelse med prøveafholdelse,
herunder de regler som skolen har udstedt.
Ved sygdom skal eleven sygemelde sig inden prøvens start og der skal efterfølgende
afleveres lægeattest inden en uge efter prøvetidspunktet - ellers fortaber man retten til
sygeeksamen. Eleven afholder selv eventuelle udgifter til lægeattest.
Ved støjende eller på anden måde generende adfærd ved eksamen kan en elev også
bortvises af rektor.
Udebliver en elev fra en prøve eller intern evaluering af anden grund end sygdom eller
undlader at aflevere større skriftlige opgaver, kan eleven pålægges sanktioner efter
ordensreglerne.

Snyd
Gentofte Studenterkursus accepterer ikke snyd. Snyd i den daglige undervisning forhindrer
at man lærer, snyd til eksamen skaffer eleven en fordel over dem, som ikke snyder. Begge
Snyd dækker i disse regler over plagiat, uretmæssig brug af hjælpemidler og under
prøver desuden kommunikation med omverdenen.
Snyd i den daglige undervisning fører i første gang til en samtale med faglæreren.
Gentages snyderiet fører det til en advarsel ud fra skolens studie- og ordensregler. De
sanktioner der er nævnt i reglerne kan iværksættes ved yderligere snyd.
Snyd ved terminsprøverne fører til karakterer -03. Alle besvarelser, der ikke er
håndskrevne, kontrolleres for plagiat.
Til eksamen følges de generelle regler for snyd ved eksamen, som fremgår af
E
n eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver
en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikketilladte hjælpemidler, bort
Til eksamen er
det ikke tilladt at medbringe mobiltelefoner med sim-kort. Det er ikke tilladt at have
adgang til internettet, f.eks. gennem internetdeling, hvis ikke det er tilladt i prøveformen.
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Uanset om overtrædelsen af disse forbud skyldes en intention om at ville snyde, kan det
medføre bortvisning i henhold til studie- og ordensreglerne.

Oprykning
Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er
betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen.
Hvis en elevs standpunkt ved skoleårets afslutning er under 2.0, vil skolen foretage en
vurdering af, om elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb, fremmøde
og arbejdsindsats har været tilstrækkeligt til at eleven kan fortsætte i næste klasse. Rektor
har ret til at nægte oprykning. En elev, der nægtes oprykning, kan af rektor få lov til at gå
en klasse om.

Procedure ved overtrædelse af studie- og ordensregler
Ved tilsidesættelse af skolens ordensregler vil rektor tage en samtale med eleven og i
milde tilfælde kan rektor nøjes med give en mundtlig eller skriftlig advarsel, ellers
iværksættes sanktioner som anført i det følgende. Ved alle sanktioner foretages der
normalt partshøring. Det indebærer at eleven har mulighed for skriftligt at gøre rede for
forhold, som kan have indflydelse på afgørelsen.

Sanktioner
Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær
eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:














Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen
registreres som fravær.
Forbud mod at eleven i en nærmere bestemt periode ikke må medbringe eller
anvende bestemte typer af genstande, f.eks. mobiltelefon.
Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af private genstande, f.eks. mobiltelefon.
Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det
pågældende år for elever på studenterkursus (stx). Eleven skal orienteres herom senest
ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Der gives ikke
årskarakterer og allerede afgivne årskarakterer bortfalder.
Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det
pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år,
hvis rektor træffer beslutning om, at eleven kan fortsætte det efterfølgende skoleår.
Bortvisning, hvis det er et særligt graverende tilfælde.
Hvis en elev ikke vurderes at være studieaktiv meddeles det til SU. Ved dokumenteret
sygdom kan man søge dispensation fra kravet om studieaktivitet.
En lærer kan bortvise en elev fra et undervisningsmodul, hvis eleven ikke deltager aktivt
i undervisningen eller er forstyrrende. Eleven skrives fraværende for det pågældende
modul. Bortvisningen indberettes efterfølgende til rektor.
På studierejser kan elever hjemsendes for egen regning ved alvorligt brud eller
gentagne brud på skolens ordensregler.
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Enhver form for handel med, besiddelse af eller indtagelse af euforiserende stoffer vil
uden forudgående advarsel medføre bortvisning fra skolen.

Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete
overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. Sanktioner i forbindelse med
tilsidesættelse af studiereglerne gives ud fra en samlet vurdering af elevens fravær og
aktivitet i undervisningen.
Normalt gives advarsler som omtalt ovenfor, men i særligt alvorlige tilfælde eller i
gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.

Klage
Klage over rektors afgørelse om sanktioner for ikke at overholde studie- og
ordensreglerne, eller om at nægte oprykning, skal indgives inden 10 dage fra afgørelsen er
blevet meddelt. Klagen skal være skriftlig, stilet til Styrelsen for undervisning og kvalitet og
skal indgives til rektor. Klagen kan indgives af eleven eller
forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed.
Klage over sanktioner, der er iværksat i medfør af disse ordensregler, har ikke opsættende
virkning, med mindre rektor eller ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

Hellerup den 19. marts 2018
Lise Houkjær
Rektor
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Bilag 1. Særlige regler ved studieophold i udlandet
Studieophold i udlandet er undervisning, der er forlagt til et andet land. Skolens
ordensregler gælder i fuldt omfang. Det forventes, at man deltager aktivt i undervisningen
på turen og udviser en høflig optræden, idet man repræsenterer skolen og ikke blot sig
selv. På hotel skal man vise hensyn til hotellets andre gæster. Ved privat indkvartering
følger man de anvisninger, man får af værtsparret.
Skolens forbud mod alkohol og rusmidler gælder. De medfølgende lærere kan give
tilladelse til indtagelse af øl eller vin i begrænset omfang (nogle få genstande) indenfor et
aftalt tidsrum. Lærerne følger samme regler.
Af sikkerhedshensyn skal der altid være mindst 3 personer sammen, når man forlader
"bopælen". Medfølgende lærere kan dispensere.
Med mindre andet er aftalt med læreren, skal eleverne være hjemme på bopælen senest
kl. 24.
De medfølgende lærere er af rektor autoriseret til at træffe afgørelser efter skolens
ordensregler, der er nødvendige og som skønnes ikke at kunne vente til hjemkomsten.
Rektor kan indføre yderligere sanktioner efter hjemkomsten.

Bilag 2. Brug af IT på Gentofte Studenterkursus (GSK)
GSK er tilsluttet Internet via sektornettet. I henhold til aftale er det kun tilladt at benytte
nettet til undervisning. Det er således ikke tilladt at drive privat handel via GSKs net.
Forbindelsen til Internettet foregår via en server, der løbende registrerer hvilke
internetadresser, som der foretages opkald til.
Via nettet er det kun tilladt at hjemtage materiale og foretage sig handlinger, der er i
overensstemmelse med gældende dansk ret, international ret, og som ikke krænker 3.
parts rettigheder.
Der må ikke hjemtages eller videresendes materiale, der må anses for at være ulovligt
produceret eller kan anses for at være krænkende og/eller anstødeligt. Man må ikke
foretage sig handlinger, der kan skade GSKs almene omdømme.
Materiale, der er hjemtaget over nettet, må kun gemmes på GSKs server, hvis det er
relevant for undervisningen og kun efter aftale med faglæreren i det pågældende fag.
I tilfælde af at en bruger påfører 3. part en skade, hæfter brugeren for evt. erstatningskrav
i forbindelse med skaden.
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