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PÅ BALTORP
GYMNASIUM
STUDIE
OG ORDENSREGLER

På Baltorp Gymnasium vil vi holde et godt studiemiljø
med høj faglighed og et godt socialt miljø. For at sikre
det har vi en række værdier og regler, vi forventer alle
elever overholder:

Fremmøde

På Baltorp Gymnasium respekterer vi hinandens
arbejde og de fysiske rammer:

Sygdom er en acceptabel fraværsgrund. Fravær af
andre årsager vil blive accepteret, hvis der er tale om
fraværsgrunde, der også ville blive accepteret på en
arbejdsplads.

Som på enhver anden arbejdsplads har du pligt til at
overholde mødetiderne.

•

Derfor deltager vi velforberedt og aktivt i timerne
og i gruppearbejde

•

Derfor rydder vi op efter os i kantine, klasselokaler
og på gange

Sådanne årsager kan f.eks. være (dokumentation
ønskes):

•

Derfor passer vi godt på skolens bygninger og
inventar

•

Undersøgelser på hospital eller hos speciallæge

•

Indkaldelse til session

•

Indkaldelse som vidne i retssager

•

Deltagelse i nærmeste families eller venners
begravelse

På Baltorp Gymnasium respekterer vi hinandens
forskelligheder:
•

Derfor er dagligdagen præget af gensidig respekt
og tolerance

•

Derfor har alle samme ret til at have deres mening
og give den til kende

På Baltorp Gymnasium opfører vi os ordentligt over
for hinanden
•

Derfor taler vi pænt til og om hinanden

•

Derfor hjælper vi hinanden

•

Derfor respekterer vi vedtagne regler

•

Derfor følger vi de retningslinjer, som lærerne/
ledelsen præciserer.

Overtrædelse af ovennævnte regler medføre en henstilling, en advarsel eller i særlig grove tilfælde bortvisning.

Du skal registrere årsagen til dit fravær i din kalender/på Lectio – både sygdom og andre fraværsårsager. Skolen kan forlange lægeerklæring ved længere tids fravær, ved en unormal høj sygdomshyppighed
eller ved et atypisk sygdomsmønster.
Som udgangspunkt skal du selv betale for lægeerklæringen.
Det er en god idé at give klasselæreren og eller studie- og fastholdelsesvejlederne besked om:
•

Sygdomsperioder af en varighed på mere end én
sammenhængende uge

•

Kroniske lidelser og andre forhold der begrunder
et forhøjet sygefravær

Skolen registrerer oplysningerne i et elektronisk
dokument. Oplysningerne er fortrolige og kan kun
indtastes og læses af administrationen.
Du har når som helst ret til at blive bekendt med de
oplysninger, skolen har registreret om dig.
Opfølgning på studieaktiviten
Udover fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver
vil din forberedelse til timerne samt i hvilket omfang
du deltager aktivt i timerne indgå i vurderingen af din
studieaktivitet.
Som hovedregel vil din studieaktivitet være utilfredsstillende, hvis en eller flere af følgende udsagn passer
på dig:
•

Du ikke afleverer dine skriftlige opgaver

•

Du har for højt fravær

Herudover spiller det ind, om du ofte møder uforberedt til undervisningen, og om du sjældent deltager
aktivt i timerne.
Hvis du ikke er tilstrækkeligt studieaktiv, har vi
følgende procedure:
Du får først en mundtlig henstilling, så en 1. skriftlig
advarsel og efterfølgende en 2. skriftlig advarsel. Hvis
du har fået 2. skriftlig advarsel, og du fortsat ikke forbedrer din studieaktivitet, kan du risikere forskellige
sanktioner:
•

Ikke at blive indstillet til eksamen i et eller flere
fag

•

fratagelse af SU

•

Eksamen på særlige vilkår

•

Bortvisning fra undervisning eller udmeldelse.

Ved snyd - eller forsøg på snyd:

Rygning & andre rusmidler:

Ved snyd, fx afskrift i afleveringsopgaver eller skriftlige prøver, får du med det samme en skriftlig advarsel.
Bemærk, at brug af google translate i oversættelsesopgaver i visse fag betragtes som snyd. Ved gentagne
tilfælde af snyd meldes du ud.

Folketinget har vedtaget en lov, som forbyder rygning på alle skoler.

Procedure ved utilfredsstillende opførsel

Desuden er det heller ikke tilladt at bruge
snus.

1. Ved truende adfærd og ved overtrædelse af regler
om rusmidler vil du straks få en skriftlig advarsel.
Desuden risikerer du at blive politianmeldt.

Endelig er det heller ikke tilladt at
medbringe eller bruge diverse gasser fx.
lattergas på skolen.

2. Ved gentagelse af truende adfærd, vil du blive
meldt ud

Overtrædelse af disse regler medfører en
skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde
bortvisning.

3. Ved udsagn – mundtlige eller skriftlige - der
krænker en ansat eller en elev på ære, religion,
etnisk oprindelse eller personlig/seksuel orientering kan du blive meldt ud
4. Ved voldelig adfærd (slag, spark el.lign.) overfor
en skolekammerat eller ansat vil du straks blive
meldt ud. Desuden risikere du at blive politianmeldt.
5. Såfremt du bliver udmeldt inden en studietur,
som du har betalt til, mister du din indbetaling,
og du kan ikke deltage i turen, da du ikke går du
skolen længere.
Husk: Lectio, Facebook, Twitter og andre elektroniske
sociale medier er offentlige medier. Tænk over, hvad
du skriver der, og hvem der er dine venner. Hvis det,
du skriver, er groft og krænker en ansat eller elev på
ære, religion, etnisk oprindelse og seksuel orientering,
risikerer du ikke blot at blive meldt ud, men også at
blive meldt til politiet.
For yderligere information henvises til Bek. 1077 af
13/9 2017, Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

Derfor er det heller ikke tilladt at ryge
hverken inden- eller udendørs på skolens
område

Mobiltelefoner:
Brugen af mobiltelefoner i timerne er ikke
tilladt.
Med mindre at læreren udtrykkelig giver
besked om at de skal bruges i undervisningssammenhæng.
Derfor skal mobilen her være sat på lydløs
og befinde sig i tasken.
Overtrædelse af disse regler medfører en
henstilling, derefter en skriftlig advarsel og i
gentagelsestilfælde bortvisning.
For yderligere information henvises til
Bek. 1077 af 13/9 2017, Bekendtgørelse
om studie- og ordensregler i de gymnasia-

