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Studie- og ordensregler 
På eud/eux Business lægger vi vægt på at have respekt for hinanden – og dét at få respekt kræver en aktiv 

indsats i dagligdagen fra både elever og lærere. 

Mere konkret tager vores studie- og ordensregler afsæt i, at vi alle bidrager aktivt og konstruktivt til et godt 

studiemiljø på vores skole. Vi forventer desuden, at alle elever er gode ambassadører for vores skole i det 

omgivende samfund, fx ved at være aktiv og engageret i undervisningen og i skoleaktiviteterne generelt. 

Skolens elever kommer fra mange forskellige skoler, og du vil også møde både elever og lærere med 

forskellige kulturelle baggrunde. Derfor er det vigtigt med enkle og klare retningslinjer for, hvad der skal præge 

vores fællesskab her på eud/eux Business. Vores studie- og ordensregler er formuleret på baggrund af 

”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser ” (BEK nr. 367 af 19.04.16) og ”Bekendtgørelse om studie- og 

ordensregler i de gymnasiale uddannelser” (BEK nr. 1077 af 13.09.17). 

Nedenfor gennemgår vi de regler, du skal overholde. Brud på regler indebærer, at sanktioner kan 

gennemføres (læs side 3). 

 

For at være studieaktiv, skal du som elev opfylde pkt. 1-5: 
 

1. Du har mødepligt til undervisningen og skal udvise mødestabilitet jf. skolens fraværsregler. 

 

2. Det forventes, at du møder til tiden og er velforberedt. Du har ligeledes mødepligt til ekskursioner, 

fællesarrangementer o.l. 

 

3. Du har pligt til at deltage aktivt i timerne, herunder at undlade brug af computere/mobiltelefoner til 

ikke-undervisningsrelevante aktiviteter. 

 

4. Du har pligt til at aflevere skriftlige opgaver til tiden, og du skal selv udarbejde dine besvarelser. 

Afleveringer skal leve op til de stillede krav, som faglærerne fastsætter. 

 

5. Du skal deltage i alle terminsprøver, årsprøver, andre interne prøver samt eksamener. 

 

Desuden forventes det, at du overholder følgende pkt. 6-21: 
 

6. Omgå andre med respekt og tolerance: Mobning, aggressiv, truende og racistisk adfærd accepteres 

ikke. 

 

7. Du skal tale dansk - både i undervisningen og i frikvarteret - når der er elever eller lærere/ledere i 

nærheden, der ikke forstår dit modersmål. 

8. På eud/eux Business bruger vi mange digitale værktøjer såsom ItsLearning, Uddata, Systime iBøger 
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og andre. Du skal derfor fra første skoledag medbringe en bærbar computer (PC eller MAC – en 

iPad er ikke altid nok). I særlige tilfælde kan skolen låne dig en PC. Du skal have denne med hver 

dag i hele din skoletid, med mindre du får anden besked af dine lærere. I visse fag skal du desuden 

have skriveredskaber og studieblok med, alt efter hvad dine lærere instruerer dig i. 

 

9. Du skal behandle skolens bygninger og inventar hensynsfuldt. Du må ikke anvende skolens bygninger, 

udstyr eller materiel til andre formål end undervisning og studier uden forudgående tilladelse fra 

uddannelseslederen. 

 

10. Når du opholder dig på skolens område, skal du opføre dig på en sådan måde, at du ikke forstyrrer 

elevers og læreres studieaktiviteter. Gangarealer uden for klasse- og IT-lokaler betragtes som 

studiemiljø og skal ikke anvendes til højlydte samtaler, råben, musik eller anden støjende adfærd. 

 

11. Du skal respektere undervisningen og dine omgivelser: 

 Ret dig efter lærernes anvisninger. Det gælder anvisninger fra alle lærere – også de lærere, du ikke 

kender. 

 Forstyr ikke undervisningen. 

 Udvis respekt for hinanden - hold den gode tone, både skriftligt og mundtligt, også på sociale medier. 

 Toiletbesøg foregår i pauserne. 

 Al spisning foregår i pauserne – spisning må ikke foregå i klasselokalerne. 

 Ryd op efter dig selv - pas på skolen – og bevar det gode studiemiljø. 

 Afspilning af musik må ikke foregå ved brug af lydanlæg. 

 Det er ikke tilladt at vise og/eller dele billeder eller videoer, som kan have et krænkende indhold. 

 

12. Ved deltagelse på studieture er du forpligtet til at overholde en studieturskontrakt. De særlige regler for 

deltagelse fremgår af kontrakten. Hvis ordensreglerne overtrædes på en studietur, kan de ansvarlige 

lærere træffe afgørelse om hvorvidt, at du hjemsendes for egen regning (de praktiske 

omstændigheder aftales med forældrene, hvis eleven er under 18år). 

 

13. Du skal i din påklædning respektere, at skolen er en undervisningsinstitution. Dit ansigt må ikke være 

tildækket. 

 

14. Du skal fremvise studiekort og opgive korrekt navn og klasse ved forespørgsel fra medarbejdere. 

 

15. Elektronisk udstyr som fx bærbare computere, iPad og mobiltelefoner må kun bruges i de skemalagte 

timer, hvis det indgår i undervisningen efter aftale med læreren. Som udgangspunkt er mobiltelefoner 

pakket væk i undervisningen – ikke kun lagt til side på bordene. 

 

16. Det er udelukkende tilladt at optage lyd- og/eller filmklip af elever eller ansatte på eud/eux Business, hvis 

du har fået tilladelse fra de personer, du vil optage. 

 

17. Skolens it-systemer er primært til undervisningsbrug. 
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18. Hold orden i undervisningslokaler, grupperum, på gange og i kantinen. Du drages økonomisk til ansvar 

for ødelagt inventar. 

 

19. Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler er ikke tilladte på skolen. Du må ikke møde påvirket 

op på skolen. Ved fester og lignende kan der dispenseres mht. alkohol. 

 

20. Rygning er udelukkende tilladt på skolens anviste rygeområder. 

 

21. Brandtrapperne må ikke bruges til almindelig ud- og indgang. 
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Sanktioner ved overtrædelse af regler om studieaktivitet og adfærd  
Du forventes at være studieaktiv og opføre dig ordentligt over for andre – både elever og lærere. Det 

betyder, at du skal følge anvisningerne i punkt 1-21 i ordensreglerne. 

 

Der vil altid være tale om en individuel bedømmelse, og skolen bestræber sig naturligvis på, at der er et 

rimeligt forhold mellem overtrædelse og sanktion. 

 

Det vil altid være bedst, hvis brud på regler om adfærd og studieaktivitet kan stoppes ved anvisninger fra 

faglærere eller kontaktlærer. Kan det ikke lade sig gøre må faglærere og kontaktlærer bringe sagen til 

ledelsen, hvor langt alvorligere sanktioner kan komme på tale.  

 

På eud/eux Business kan følgende sanktioner komme på tale: 

 

Sanktioner fra faglærere/kontaktlærer 

 Lærere kan bede elever flytte plads i klasselokalet, hvis det vurderes at det kan mindske støj og uro. 

 

 Ved gentagne brud på regler om mobiltelefoner kan lærere bede eleven om at aflevere mobiltelefonen i 

klassens mobilbakker. Lærere kan endvidere bede elever om fast at aflevere mobiltelefon i bakken i 

pågældende lærers lektioner i en periode. 

 

 Ved gentagne brud på regler om adfærd eller studieaktivitet kan lærere bede elever forlade undervisningen 

i én eller flere lektioner (bortvisning fra lektion). Der gives fravær for disse lektioner. 

 

 Ved gentagne brud på regler om studieaktivitet og adfærd kan faglærere indstille elever til samtale hos 

kontaktlæreren. I grove tilfælde kan faglærere eskalere sagen direkte til ledelsen. 

 

 Kontaktlærer forsøger at tale elever til rette om adfærd og studieaktivitet. Hvis adfærd eller studieaktivitet 

ikke ændres i en efterfølgende periode videregives sagen til ledelsen. 

 

Sanktioner fra afdelingens ledelse 

 Ledelsen kan give dig en mundtlig eller skriftlig advarsel. 

 

 Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 

 

 Ledelsen kan hjemsende en elev i op til fem dage. Hjemsendelsen registreres med fravær.  

En hjemsendelse vil altid blive fulgt af en skriftlig advarsel samt en samtale med ledelsen.  

 

 En elev, der allerede har en 1. skriftlig advarsel for uhensigtsmæssig adfærd eller manglende 

studieaktivitet, vil ved gentagelsestilfælde komme på kontrakt. Det betyder, at yderligere overtrædelser 

vil medføre udmeldelse. 
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 I meget graverende tilfælde kan en elev udmeldes uden forudgående advarsler. 

 

 Ved grov uagtsom adfærd, hæfter man for den økonomiske konsekvens, som handlingen medfører. 

 

Ved skriftlige advarsler gælder generelt, at den sendes til forældrene, hvis eleven er under 18 år. 

Kontaktlæreren vil blive informeret. 
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Skolens fraværsregler 
Tilstedeværelse 
Det forventes, at du deltager aktivt i undervisningen, er velforberedt og møder til tiden. 

 

Al fravær betragtes som forsømmelse uanset årsag. Du kan have op til 34 lektioners ikke godkendt 

fravær, før du modtager en advarsel.  

 

Hvis du er kronisk syg eller har andre problemer, der har betydning for dit fravær, skal du henvende dig til din 

kontaktlærer med dokumentation herfor. 

 

Hvis du dyrker elitesport, skal du aflevere al dokumentation for sportsligt fravær til din kontaktlærer, som 

sørger for, at det bliver godskrevet. 

 

Du skal møde til tiden til alle lektioner. Hvis du møder for sent, registreres dit fravær for lektionen med 

100%. Kontaktlærer/studievejleder/ledelse/trivselsvejleder kan forlange dokumentation for årsagen til din 

manglende tilstedeværelse. Du skal selv afholde evt. udgifter forbundet hermed. 

 

Hvis du deltager i andre aktiviteter planlagt af skolen, giver den lærer, der er ansvarlig for aktiviteten, besked til 

kontaktlæreren om, at fraværet skal godskrives som godkendt fravær. Du vil blive registreret fraværende i de 

lektioner, hvor du ikke er til stede. 

 

Fysisk fravær 
Fysisk fravær opgøres løbende. Elever, der har et fravær på 34 lektioner eller mere ikke godkendt fravær 

for perioden, vil få en advarsel for fravær. 

1. advarsel: ved 34 lektioners fravær - Skriftlig advarsel, og samtale med kontaktlæreren  

 

2. advarsel: ved 51 lektioners fravær - Skriftlig advarsel. Du indkaldes til en samtale med din 

studievejleder og kontaktlærer, hvor du skal underskrive en studieaktivitetskontrakt. Møder du ikke 

til samtalen, vil du blive udmeldt. 

 

3. advarsel: ved 60 lektioners fravær - Hvis du ikke overholder din studieaktivitetskontrakt, bliver du 

indkaldt til en samtale med din studievejleder, kontaktlærer og ledelsen om din videre uddannelse 

på eud/eux Business. Ledelsen kan her igangsætte alvorligere sanktioner, herunder udmeldelse 

(læs side 3). 
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Alt godkendt fravær skal dokumenteres til kontaktlærer 

Godkendt fravær 

 

Eksempler på Ikke godkendt fravær 

Borgerligt ombud Jobcenter/sagsbehandler 

- Session   

- Domsmand Egen sygdom hjemme 

- Valgtilforordnede -  vi skelner ikke som ved indlæggelser.  

    

Skoleaktiviteter Indlæggelser  

- Sport - hvor eleven IKKE kan følge undervisningsplanen og 

løse skoleopgaver 

- Skolerepræsentation   

- Elevråd Andres sygdom, herunder 

- Studievejledning - barns sygdom 

- Samtaler med leder   

  Køreskole 

Helbredssituationer, der ikke kan ligge efter skoletid 

pga. behov eller tidsbestilling, for eksempel: 

  

Psykolog Rejser - korte og lange 

Psykiatrifonden   

Kiropraktor Forsinkelser i offentlig trafik og bilerne på vejene 

Tandlæge under 18 år   

Jordemoder  

Speciallæger - øre/næse/hals  

Indlæggelser egen eller barn - dokumentation 

efterfølgende 

Speciallæger - barn - længere perioder indlæggelser, drypvis eller 

sammenhængende. Vurderes af lærer og leder fra 

sag til sag 

Indlæggelser egen eller barn - dokumentation 

efterfølgende 

  

- kortere perioder, hvor eleven fortsat kan følge 

undervisningsplanen og løse skoleopgaverne 

  

- kortere periode vurderes af lærer og leder    
  

Begravelse i nærmeste familie (elev vurdering af hvad 

der er nærmeste) 

  

- maks 1 dag   
 

  

Elevsamtaler i virksomheder   

    

Force majure - herunder   

- alt trafik stoppet pga. sne   
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Skriftlige afleveringer 
Du skal aflevere dine opgaver til aftalt tid i ItsLearning. 

 

Bliver du syg eller lign. og forhindret i at aflevere din opgave, skal du kontakte din 

lærer inden afleveringsfristen for at lave en aftale om et nyt afleveringstidspunkt. Læreren skriver en ny 

afleveringsfrist i noten ud for opgaven. Lærerne kan forlange dokumentation for sygdom. Du skal selv afholde 

evt. udgifter forbundet hermed. 

 

Din opgave skal opfylde minimumskravet stillet af læreren for at blive accepteret som afleveret. 

Hvis du bliver indberettet for snyd, vil din opgave blive betragtet som ikke afleveret. 

Hvis du afleverer din opgave efter tidsfristen i ItsLearning, vil din opgave, hvis den overholder minimumskravet, 

blive bedømt med en karakter, men ikke med yderligere feedback. Læreren afgør hvornår opgaven bedømmes. 

Det kan trække ned i bedømmelsen, at en opgave afleveres for sent. Opgaver der afleveres senere end en 

måned fra afleveringsfrist datoen, modtages ikke og bedømmes ej heller. 

 

Udeblivelse fra årsprøver og terminsprøver kan medføre, at du ikke kan rykke videre til næste grundforløb 

eller studieår. Der gælder samme regler for interne prøver som til eksamen. Ved sygdom skal skolen 

kontaktes. Ved udeblivelse uden grund kan du nægtes oprykning til næste grundforløb eller studieår. Du skal 

desuden aflevere dokumentation for årsagen til dit fravær i forbindelse med årsprøver, terminsprøver og 

eksamen (session, lægeerklæring eller lign.). 

 

Der er krav om aflevering af større skriftlige opgaver for oprykning til næste skoleår. 

 

Alle skriftlige arbejder, der danner grundlag for eksamen/prøver, skal afleveres. Ved manglende aflevering 

vil du blive udelukket fra eksamen/prøven. Gælder f.eks. for SSO og eksamensprojekt på studieåret. 

 

Skriftlige afleveringer opgøres hver måned pr. fag for eud/eux gf1, gf2, stud og eus 10 ugers elever. For eus 5 

ugers elever opgøres det hver 2. uge. Det er lærerne, der foretager opgørelsen. Elever, der har 20%+ ikke 

afleverede opgaver– samlet eller i enkeltfag - vil få en advarsel for manglende studieaktivitet (se neden for).  

 

Den samlede opgaveaflevering lægges sammen hver måned (akkumuleres), og det er dermed alle 

opgaveafleveringer, der indgår i udregningen af eventuelle manglende afleveringer. Det er den enkelte lærer, 

der i faget definerer, hvilke opgaver der indgår i opgørelsen samt minimumskrav for opgaven. Opgaver, der 

ikke er afleveret til tiden eller ikke overholder minimumskravene, kan løbende afleveres for at nedbringe 

antallet af ikke-afleverede opgaver - dog kun op til en måned efter afleveringsfristen.  

 

Opgaverne vil blive vurderet med en karakter, men der vil ikke være yderligere feedback. Elever, der har 

mere end 20% ikke-afleverede opgaver ved semesterafslutningen, kan dumpe i faget, hvilket for 

uddannelsesretningerne detail, handel og event kan betyde, at eleven ikke rykkes op på næste grundforløb 

eller på studieåret. 
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1. advarsel: Skriftlig advarsel i e-boks 

2. advarsel: Skriftlig advarsel i e-boks. Du indkaldes til en samtale med din studievejleder, hvor du 

skal underskrive en studieaktivitetskontrakt. Møder du ikke til samtalen, kan du blive udmeldt. 

3. advarsel: Hvis du ikke overholder din studieaktivitetskontrakt, bliver du indkaldt til en samtale med 

din studievejleder og ledelsen om din videre uddannelse på eud/eux Business. 
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Snyd 
Der stilles mange krav til elever på en erhvervsuddannelse. Det er muligvis en af grundene til, at snyd med 

skriftligt arbejde er blevet et voksende problem over den seneste årrække, overalt på 

uddannelsesinstitutionerne - også på de videregående. I det lys har Undervisningsministeriet (UVM) valgt at 

lade alle elever ved hvert enkelt eksamen skrive under på, at de ikke snyder. Som uddannelsessted vil vi på 

eud/eux Business også bekæmpe problemet med snyd og plagiering - både i dagligdagen, til terminsprøver 

og til eksaminer. 

 

Hvornår er der tale om snyd? 
UVM definerer snyd og plagiering således: "Der tales om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave 

præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden ”blot” har ”oversat” den fremmede tekst til sit 

eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer fra andre uden at kreditere 

ophavsmanden."1 

 

På eud/eux Business råder vi vores elever til at være omhyggelige ved opgaveskrivning: Vær fx meget 

præcis med at angive kilder i noter - det gælder både ved lån af tekster på trykte medier (fx bøger) og på 

digitale medier (fx internettet). Undlad desuden at bruge oversættelsesprogrammer som fx Google 

Translate. 

 

Det er desuden vigtigt at understrege, at alt skriftligt arbejde er individuelt arbejde med mindre andet er aftalt. 

Derfor skal I være forsigtige med at arbejde for tæt sammen, når det gælder skriftligt arbejde. Tekstpassager i 

opgaver med identisk ordlyd vil blive regnet for kopiering - og dermed blive betragtet som snyd. Det betyder 

også, at du skal være forsigtig med at udlåne dine opgaver til andre af risiko for at blive kopieret. Det er 

ligeledes dit eget ansvar at sørge for, at egne opgaver ikke bliver misbrugt af andre fx i form af skrift. I alle 

sager af den type vil både den egentlige ophavsmand og afskriveren blive mistænkt for snyd. 

Tro- og loveerklæring 
Ved skoleårets start på 1. år skal du underskrive en tro- og loveerklæring, hvor du bekræfter, at alle fremtidige 

afleveringer er udfærdiget af dig selv. Overholder du ikke erklæringen, træder følgende i kraft: 

 

1. gang: skriftlig advarsel 

2. gang: skriftlig advarsel – eleven kan hjemsendes i op til tre dage med fravær.  

3. gang: udmeldelse fra eud/eux Business 

 

Snyd, herunder afskrift mm. kan derfor i værste fald betyde, at du ikke kan fortsætte din uddannelse på 

eud/eux Business. 
 

 
1 Råd og vink til eksamensbekendtgørelsen, 7. feb. 2011 
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Rygning 
Der er en offentlig rygelov i Danmark. Det er vi glade for på eud/eux Business, da det understøtter vores 

ønske om, at skolen står for sundhed. Rygning af både tobaks- og e-cigaretter må udelukkende foregå ved 

skolens anviste områder. 

Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler 
Det accepteres ikke, at du er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i skoletiden. Du 

må altså ikke møde op til undervisningen i spirituspåvirket tilstand, påvirket af euforiserende stoffer eller andre 

rusmidler. Du må heller ikke være under indflydelse af euforiserende stoffer eller andre rusmidler til fester, og 

du må selvfølgelig heller ikke indtage førnævnte på skolen. Dette gælder også på studieture, sportsdage og 

sociale arrangementer i skoletiden. Hvis du er påvirket af alkohol i skoletiden, bliver du hjemsendt med fravær.  

 

Bliver du taget i at være i besiddelse af euforiserende stoffer i skoletiden, vil du blive politianmeldt. Du kan 

endvidere blive hjemsendt fra skolen i op til fem dage samt blive sendt til en misbrugskonsulent. Ved 

gentagne tilfælde eller ved videresalg for øje, vil du blive bortvist fra skolen. 

 

Hvis du er påvirket af andre rusmidler i skoletiden bliver du hjemsendt med fravær. Bliver du taget i besiddelse 

af andre rusmidler med henblik på videresalg, vil du blive bortvist. Er du under 18 år, vil dine forældre få et 

brev, der oplyser om årsagen til hjemsendelsen. 

Oprydning 
Vi ønsker på eud/eux Business at bevare et rart og pænt miljø – derfor er du underlagt følgende regler for 

spisning og oprydning. Det er hele klassens ansvar, at: 

 

 Smide papir og andet affald i skraldespanden 

 Rydde op på gulv, borde og i vindueskarme 

 Lukke yderdøre og vinduer 

Bilkørsel på skolens areal 
På skolens parkeringsplads er færdselsloven gældende. Udvis hensyn over for andre på parkeringspladsen. 

Overtrædelse af færdselsloven kan medføre bødestraf. Hensynsløs kørsel kan straffes efter gældende regler i 

studie- og ordensreglementet for gymnasiale uddannelser og kan medføre hjemsendelse eller i grove tilfælde 

bortvisning fra skolen. 

 

Parkering af biler på skolens parkeringsplads skal ske inden for de afmærkede områder. Parkering uden for 

afmærket områder, herunder på gæsteparkering, på handicappladser og på vendepladsen, er ikke tilladt, og 

kan medføre bødestraf. Kan dette ikke slettes, er der en lov på området. 

Cykel og knallert 
Cykler og knallerter må kun sættes i cykelstativerne, og må ikke parkeres i de afmærkede områder til 

bilparkering. Cykler og knallerter skal anbringes ved cykelstativerne, og du må ikke cykle eller køre på knallert 
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på de flisebelagte stier, der er beregnet til gående. 

Alarm 
Ved brand vil du blive bedt om at forlade bygningen og gå ud på det af skolen anviste område, hvor du skal 

finde og blive ved din lærer. Brandmajoren eller anden kyndig person giver besked, når alarmen er afblæst og 

du igen trygt må gå ind i bygningen. 


