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Sydkysten Gymnasium, Studie- ordensregler og fraværsregler 

 

På Next - Uddannelse København har vi fastsat vores generelle studie- ordensregler for at skabe et godt stu-

die- og læringsmiljø. På den måde ønsker vi at sikre den enkelte elev de bedst mulige vilkår og rammer for 

læring og udvikling. Disse studie- & ordensregler er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om 

studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, BEK nr. 1338 af 09/12/2019.  
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Værdigrundlag og gensidige forventninger 
Sydkysten Gymnasium skal være et rart sted både at være og lære. På Sydkysten Gymnasium forventes det, 

at vi gennem tillid og dialog og i fællesskab alle bidrager til at skabe de bedste rammer for god læring og 

trivsel på skolen. 

 

Som elev hos os kan du derfor forvente: 

 

 Et gymnasium med fokus på det karriere- og erhvervsrettede og et højt fagligt niveau 

 Dygtige og engagerede lærere 

 En professionel studievejledning, der hjælper dig med dine spørgsmål 

 En åben og værdibaseret ledelse 

 Et højt informationsniveau 

 Et gymnasium med plads til kulturelle og sociale arrangementer 

 

Som gymnasium forventer vi af dig, at du: 

 

 respekterer gymnasiets værdigrundlag og overholder vores studieordensregler  

 omgås alle respektfuldt og åbent 

 selv arbejder på at få det bedst mulige uddannelsesforløb hos os 

 er engageret og villig til at gå nye veje 

 deltager i gymnasiets faglige, kulturelle og sociale arrangementer 

 bidrager aktivt til et godt og konstruktivt studiemiljø 

 

 

Du skal være studieaktiv 
Som elev i gymnasiet er det et krav, at du er studieaktiv. Det betyder, at du har mødepligt til undervisningen, 

du skal være aktiv i undervisningen, og du skal aflevere dine skriftlige opgaver til den fastsatte tid.  

 

Mødepligt betyder, at når du har meldt dig ind på en uddannelse, så skal du deltage i alle dine undervisnings-

timer. Mødepligten gælder for alle former for undervisning, herunder selvstændigt arbejde, virtuelle forløb, 

prøver, eksaminer, ekskursioner (hvor der kan indgå elevbetaling), orienteringsmøder mv. Vi forventer, at du 

er aktiv i undervisningen og bidrager til undervisningen. Vi forventer også, at du er velforberedt til undervis-

ningen, møder til tiden og medbringer relevant materiale, herunder bærbar computer. Du kan læse mere om 

skolens regler for fravær i det næste afsnit. 

 

Den normale skoledag ligger mandag til fredag i tidsrummet 8.15 – 16.30. I dette tidsrum forventer vi, at du 

er til rådighed. Alt erhvervsarbejde, lægebesøg, køretimer mv. skal ske uden for undervisningstiden, med 

mindre særlige forhold gør, at du ikke kan dette – det kan fx være længerevarende alvorlig sygdom.  

 

Dit skema finder du i Lectio, hvor du også kan se, hvis der er skemaændringer. Du er forpligtet til selv at holde 

dig ajour med dine undervisningstimer i Lectio. Du er også forpligtet til at finde informationer om dine eksa-

miner og prøver samme sted. Derfor er det en god ide, at tjekke Lectio hver dag.  
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Fravær 
Tilstedeværelse i undervisningen 

Der er mødepligt til undervisningen, og derfor registreres din tilstedeværelse i begyndelse af hver lektion. 

Hvis du kommer efter læreren har registreret elevernes tilstedeværelse, vil du få fravær for hele lektionen. 

Hvis du forlader undervisningen før lektionen slutter, vil du også blive registeret fraværende for hele lektio-

nen. Al fravær betragtes som forsømmelse uanset årsag, dog med undtagelse af din deltagelse i Forsvarets 

dag eller varetagelse af et borgerligt ombud. Dokumentation for dette afleveres til din gymnasievejleder, 

hvorefter fraværet vil blive godskrevet. 

 

Hvis du er syg over en længere periode eller har kroniske sygdomme, skal du aflevere dokumentation til 

gymnasievejlederen. Du kan blive fritaget for dele af undervisningen, hvis du pga. handicap eller funktions-

nedsættelse ikke kan deltage aktivt i undervisningen. Der vil blive foretaget en individuel vurdering, og i den 

forbindelse kan du blive bedt om en lægeerklæring. Du skal selv betale for evt. dokumentation.  

 

Hvis du dyrker elitesport, skal du aflevere dokumentation for sportsligt fravær til gymnasievejlederen, som 

tager hensyn til fraværet i den samlede vurdering af din studieaktivitet. 

 

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

til Fronten, om at fraværet skal godskrives – det betyder, at du får lovligt fravær for at have deltaget i aktivi-

teten. Det kan eksempelvis være elevrådsarbejde eller festudvalgsmøder. 

 

Idræt 

Du skal møde omklædt - som regel i hallen - 5 minutter efter det har "ringet ind". Dette aftales med læreren. 

Hvis du er skadet, skal du møde omklædt og deltage i undervisningen i det omfang du kan. Hvis du er alvorligt 

skadet, skal du tale med studievejlederen om, hvad der skal ske - men tal først med din idrætslærer. Har du 

glemt dit idrætstøj, kan du ikke deltage og du bliver ført fraværende. Dette gælder også for manglende id-

rætssko. Da idræt er et aktivitetsfag, hvor man kommer til at svede og hvor der er risiko for uheld og skader, 

er der yderligere regler for udstyr og påklædning i idrætstimerne. De er beskrevet her: 

1. Sko: du skal medbringe idrætssko, når din lærer har informeret klassen om det. Mht. indendørssko 
er det vigtigt, at du anskaffer dig nogle, som ikke har sorte såler, da de sætter mærker på gulvet. 
Der må desuden ikke benyttes sko i hallen, som også bruges udendørs. 

2. Af sikkerhedsmæssige årsager, må du ikke være iført smykker eller nåle (f. eks. i tørklæder) i idræt. 
Bruger du tørklæde, skal du bruge et idrætstørklæde, som er tætsiddende og uden nåle. 

3. Bluser og andre overdele må ikke være lange, skal sidde ind til kroppen og være af strækstof, så der 
sikres fuld bevægelighed og sikkerhed. 

Skriftlige opgaver 

Det er vigtigt, at du afleverer alle dine skriftlige opgaver, så du bliver så dygtig som muligt. Alle opgaver bliver 

startet op i undervisningen, så du kan få vejledning til, hvordan du løser opgaven, herunder bedømmelses-

kriterierne for opgaven. Din aflevering skal afleveres til tiden. Afleveringen skal opfylde din lærers minimums-

krav, og du må ikke have snydt, for at den skal blive accepteret som afleveret. Samtidig med aflevering af din 

opgave, vil du blive bedt om at evaluere din arbejdsproces og de udfordringer, du har oplevet i forbindelse 

med opgaven.  
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Bliver du syg eller på anden måde forhindret i at aflevere din opgave, skal du kontakte din lærer inden afle-

veringsfristen for at lave en aftale om et nyt afleveringstidspunkt.  

Din lærer vil evaluere/bedømme det skriftlige arbejde, som du har afleveret og arbejde videre med evalue-

ringen i undervisningen.  

 

Ved for sent afleveret opgave uden forudgående aftale med læreren, vil du kun få en evaluering og ikke 

nogen feedback. Dit fravær for opgaven fjernes. 

 

Manglende skriftlige afleveringer vil blive betragtet som al anden forsømmelse og indgår i den samlede vur-

dering af din studieaktivitet. Hvis dit skriftlige fravær vurderes at være for højt, vil du blive indstillet til tvun-

gen opgavevejledning. Din vejleder og pædagogske vicerektor indstiller dig til den tvungne opgavevejledning, 

som bliver skemalagt. 

 

Fraværsopgørelse og sanktioner ved fravær – både fysisk og skriftlig 
Skolen registrerer digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen alle elevers deltagelse 

i undervisningen og aflevering af skriftlige opgaver. I august og september opgøres dit fravær hver 14. dag, 

og herefter hver måned. Elever, der udebliver fra undervisningen vil blive kontaktet af en elev fra klassen. 

Gymnasievejlederen vil løbende følge din tilstedeværelse og kontakte dig, hvis du udebliver fra undervisnin-

gen for at høre, hvorfor du ikke møder på skolen. Husk at angive i Lectio, hvorfor du har været fraværende. 

 

Hvis dit fravær er stigende, vil din gymnasievejleder have et særligt fokus på, hvad årsagen er. Det er vigtigt, 

at du deltager i undervisningen og afleverer alle skriftlige opgaver, så du kan følge med fagligt. Hvis din for-

sømmelse vurderes til at være højere end det er acceptabelt, vil du få en skriftlig advarsel i Lectio, så du bliver 

opmærksom på, at du skal møde mere stabilt til undervisningen og aflevere dine skriftlige opgaver til tiden.  

 

Hvis dit fravær fortsat er stigende, vil du blive indkaldt til en samtale med gymnasievejlederen, hvor der bliver 

lavet en plan for, hvordan du bliver mere studieaktiv. Der er mødepligt til samtalen. Du skal endvidere un-

derskrive en studieaktivitetskontrakt, hvor du og din gymnasievejleder aftaler, hvor meget du skal nedbringe 

dit fravær inden næste opgørelse. 

 

Hvis du ikke overholder din studieaktivitetskontrakt, vil du blive indkaldt til en samtale med din gymnasievej-

leder og ledelsen om din videre uddannelse på Sydkysten Gymnasium. Der er mødepligt til samtalen. 

 

Hvis du har for meget fravær, kan ledelsen beslutte at du: 

 skal til eksamen i alle fag. 

 skal gå til eksamen som selvstuderende. Det betyder, at du selv skal afholde alle udgifter i forbin-

delse med din eksamen. 

 kan blive bedt om at gå til prøve i et afsluttende fag, selvom du ikke er blevet udtrukket til eksamen. 

 kan miste retten til at gå til eksamen i et eller flere fag. 

 kan blive bortvist fra gymnasiet. 

 

Hvis du er under 18 år, vil dine forældre blive orienteret, hvis du får advarsler for fravær og de vil blive ind-

kaldt til samtaler sammen med dig. 
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Snyd 
Det er vigtigt, at alle dine aflevering er lavet af dig, så du bliver så dygtig som muligt.  

 

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

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 dine egne opgaver ikke bliver misbrugt af andre fx 

ved at de kopiere dine opgaver.  I sådanne sager vil både den egentlige ophavsmand (den person som oprin-

deligt har skrevet opgaven) og afskriveren (den person som har kopieret) begge blive mistænkt for plagiering 

og derved snyd.  

 

Hvis du bliver taget i at snyde eller plagiere (kopiere en opgave), vil din opgave blive betragtet som ikke 

afleveret og hvis din lærer mener, at det er af sådan et omfang, at det er en overtrædelse af vores studie-og 

ordensregler, vil du modtage en advarsel. 

 

1. advarsel: Skriftlig advarsel 

2. advarsel: Hjemsendelse i 3 dage 

3. advarsel: Bortvisning fra Sydkysten Gymnasium 

 

Din advarsel vil fremgå af Lectio. Advarslen er gældende i hele din uddannelsestid på Sydkysten Gymna-

sium. 

 

Oprykning til næste klassetrin 
Elever med et samlet karaktergennemsnit over 02 har retskrav på at rykke op til næste klassetrin. Hvis dit 

samlede karaktergennemsnit er under 02 ved skoleårets afslutning, og det bliver vurderet, at dit udbytte af 

undervisningen ikke har været tilstrækkeligt, kan du blive nægtet at rykke op på næste klassetrin. Hvis du 

ikke får lov at rykke op på næste klassetrin eller afslutte din uddannelse, kan du efter rektors godkendelse få 

mulighed for at gå året om. Din uddannelse skal dog være gennemført senest fem år efter begyndelsestids-

punktet og du kan kun gå på samme årgang to gange. 

 

Dit karaktergennemsnit beregnes som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, som du i det pågældende 

skoleår har opnået som årskarakterer, karakterer i officielle prøver til eksamen, samt karakterer i interne 

prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår.  

 

Hvis du bliver nægtet oprykning/afslutning af din uddannelse, vil du få mulighed for at udtale dig, inden gym-

nasiets rektor træffer sin endelige beslutning herom. 

 

Interne Prøver 
Alle gymnasieelever skal igennem deres gymnasietid til mindst 5 interne prøver og to prøver efter grundfor-

løbet på 1. år.  Interne prøver er terminsprøver, årsprøver og andre prøver. 

 

Det er obligatorisk at deltage i alle interne prøver. Hvis du er syg til årsprøver, terminsprøver og eksamen, 

bliver du indkaldt til en sygeprøve. Du kan blive bedt om at aflevere dokumentation for årsagen til dit fravær, 

som du selv skal betale. Du skal i alle tilfælde sygemelde dig jf. reglerne for eksamen.  
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Hvis du udebliver fra en intern prøve, har været syg eller hvis du laver plagiat, vil du blive indkaldt til en 

omprøve. Møder du ikke op til en omprøve, kan du ikke indstilles til eksamen.  Hvis du udebliver fra eksamen 

uden grund, gælder reglerne i eksamensreglementet. Alt skriftligt arbejde, der danner grundlag for en eksa-

men/prøve skal afleveres. Hvis ikke du afleverer dette, vil du blive udelukket fra eksamen/prøven. 

 

Eksamen 
Indstilling til eksamen sker ved afslutningen af alle årgange. Skolen træffer denne afgørelse på baggrund af 

drøftelser med faglærerne. Indstilling til eksamen forudsætter, at du har været studieaktiv, dvs. har deltaget 

i undervisningen, interne prøver samt afleveret skriftligt arbejde og fået det godkendt af lærerne i et omfang, 

som skolen finder tilstrækkeligt.  

 

Hvis du er syg, skal du ringe til skolen (33 88 00 00) inden prøvens start og meddele, at du er syg. Du skal i 
samtalen oplyse, hvilket gymnasium du går på, og hvilken prøve det drejer sig om. Du skal derefter opsøge 
din læge og få en lægeerklæring hurtigst muligt. Hvis du ikke har afleveret en lægeerklæring senest tre hver-
dage efter den eksamen, du ikke kunne møde op til, kan du ikke komme til sygeprøve. Du skal selv betale 
lægeerklæringen. 
 
Hvis der er en formodning om snyd til en eksamen, vil du efter prøven modtage en partshøring, hvor du skal 

redegøre for, at opgaven er dit eget selvstændige produkt. Hvis der er overvejende sandsynlighed for at der 

er tale om snyd, vil Rektor vurdere om snyd skal medføre en bortvisning fra skolen eller om du får karakteren 

-3 i den eksamen, hvor du har snydt. 

Snyd er blandt andet:  

 at skaffe sig eller give andre eksaminander uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave,  
 ikke-tilladt kommunikation under prøven, 
 at aflevere andres arbejde helt eller delvist som sit eget (herunder plagiering) 
 at aflevere eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil eller 
 anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler.  

Som det fremgår, er det også snyd, når man hjælper andre eksaminander før, under eller efter prøver. 

Mødetid til skriftlige eksamener er altid senest kl. 08.30, hvor du melder din ankomst til tilsynet. Du skal sikre 

dig, at du er blevet krydset af som fremmødt. Herefter har du 15 min. til at pakke ud. Du skal således være 

klar på din plads kl. 08.45. Herefter lukkes dørene til prøvelokalet. Skriftlige prøver starter klokken 09.00, 

med mindre andet tydeligt er annonceret. Prøven starter officielt, når den prøveansvarlige igangsætter prø-

ven.  

 

Din individuelle prøveplan indeholder eksaminationstidspunkt for hver mundtlig prøve. Kom i god tid, dvs. 

mindst 30 min før den tid, der står på din prøveplan. Vær opmærksom på tidspunkt for trækning af spørgs-

mål. Ved enkelte prøver skal du trække spørgsmålet op til 48 timer før eksaminationstidspunktet.  

 

Læs mere om reglerne for eksamen i eksamensreglerne, som du finder på forsiden af Lectio i eksamensperi-

oden. 
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Ordensregler 

Vis respekt 
Sydkysten Gymnasium skal være et rart og trygt sted at være. Vi er et gymnasium, hvor der skal være plads 

til alle og hvor vi ser forskellighed som en styrke. Vi forventer, at du opfører dig respektfuldt over for alle på 

gymnasiet – det gælder både, når du møder folk fysisk, men også på de sociale medier og i den digitale verden 

generelt. Vi forventer derfor, at du omgås andre med respekt, ligeværdighed og tolerance på samme måde, 

som du gerne selv vil mødes. Hvis der opstår uenigheder, så taler og argumenterer vi os ud af det.  

 

Nedværdigende, truende eller krænkende opførsel accepteres ikke og vil blive sanktioneret med hjemsen-

delse og kan i grove tilfælde medføre bortvisning. Voldelig adfærd kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra 

gymnasiet uden forudgående varsel. 

 

Derudover er det vigtigt, at alle bidrager til et godt studiemiljø, hvor der er fred og ro til at studere, lære og 

trives. Man må gerne grine og hygge sig, men tag hensyn til andre elever og lærere og lad være med at lave 

larm og støj. Du skal til enhver tid gøre hvad en medarbejder fra skolen beder dig om, også selvom du ikke 

kender dem. 

 

Skolens studie- og ordensregler kan i nogle tilfælde også gælde uden for skolen. Hvis du bryder skolens or-

densregler i din fritid, uden for skolens område eller i den digitale verden på en måde, så det har konsekven-

ser for skolens undervisningsmiljø eller samværet på skolen, kan du blive hjemsendt eller i grove tilfælde 

blive bortvist fra skolen i henhold til skolens studie- og ordensregler 

  

Pas på skolen – og bevar det gode studiemiljø 
Et godt studiemiljø afhænger også af dig. Derfor er det vigtigt, at du passer på vores bygninger, bøger og 

digitale materialer, inventar og andet du kan have lånt af skolen. Hvis du kommer til at ødelægge skolens ting 

eller mister nogle af skolens ting som fx bøger/materialer, IT-udstyr mv. skal det erstattes af dig, og det er dit 

ansvar at passe på dette. 

 

Det forventes, at du rydder op efter dig selv og smider dit affald i skraldespanden. Uden sko må du gerne 

sidde med fødderne oppe i bløde møbler. 

 

Dit erstatningsansvar over for skolens ejendom gælder i hele skoletiden - også ved fester og øvrige arrange-

menter. Hvis du får stjålet en af dine private ejendele, er det din egen eller dine forældres indboforsikring 

der skal dække tabet. Pas på dine ting og efterlad ikke dine værdigenstande uden opsyn. 

 

Mobiltelefon, computer og andet IT-udstyr 
På skolen sætter vi pris på at have digitalt udstyr til undervisningen, og det er også dit ansvar at udstyret ikke 

bliver ødelagt. Når du bruger skolens digitale udstyr skal det ske efter gymnasiets anvisninger og i overens-

stemmelse med undervisningens intentioner.  

 

Dit eget digitale udstyr må samtidigt ikke være til gene for andre, og skal derfor som udgangspunkt være 

indstillet på lydløs. Du må kun anvende gymnasiets internet til undervisningsrelaterede formål. 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. Det er udelukkende tilladt at optage lyd- og/eller filmklip 

af elever eller ansatte på Sydkysten Gymnasium, hvis du har fået tilladelse fra de personer, du vil optage.  
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Afspilning af musik i pauser må ikke være til gene for andre, og gymnasiets højtalere må ikke anvendes. 

 

Gymnasiet kan beslutte at du i en periode ikke må medbringe og anvende eksempelvis mobiltelefon eller 

lignende kommunikationsmidler eller bede dig om at aflevere disse private genstande for udlevering dagen 

efter, hvis du overtråder gymnasiets anvisninger for anvendelse.  

 

Sociale medier 
Det er ikke tilladt at optage lyd, filme eller tage billeder i undervisningen med mindre, at det er aftalt med 

læreren. 

 

ifølge loven er det ulovligt at være i besiddelse af eller dele billeder eller videoer, som kan have et krænkende 

indhold – det gælder særligt optagelser, som kan krænke blufærdigheden eller den personlige integritet. Det 

betyder for eksempel, at du under ingen omstændigheder må optage eller dele billeder eller videoer af per-

soner uden tøj på. Ved overtrædelse af loven, kan du blive retsforfulgt. 

 

Vis respekt og hold den gode tone, både skriftligt og mundtligt, når du kommunikere med andre - også på 

sociale medier. Husk at skolens ordensregler også gør sig gældende, når du bevæger dig i den digitale verden 

– både i og efter skolens undervisningstid.  

 

Faglokaler og sikkerhed 
Hvis din undervisning foregår i et faglokale, skal du følge sikkerhedsanvisningerne for at undgå farlige situa-

tioner og arbejdsskader. Du må kun opholde dig i laboratorier og værksteder i frikvarterer og pauser, hvis du 

har lavet en aftale med din lærer om det.   

 

Studieture 
Hvis du deltager på studietur skal du overholde en studieturskontrakt med en række regler. Hvis studieturs-

reglerne overtrædes på en studietur, kan de ansvarlige lærere for eksempel vælge at sende dig hjem for egen 

regning. Det betyder, at du selv kommer til at betale for din hjemrejse.   

 

Hvis du framelder dig studieturen, er det din egen afbestillingsforsikring, der skal dække omkostningerne for 

studieturen. Skolen vil refundere den andel af det indbetalte beløb, som ikke er viderebetalt til rejsebureauet. 

Reglerne for framelding af studieture er også gældende i tilfælde, hvor du ikke bliver rykket op til næste 

skoleår, bliver udmeldt af andre årsager mv. Skolen dækker ikke dine omkostninger i forbindelse med studie-

ture. 

 

For at deltage på en studietur skal du indbetale rejsens beløb til skolen. Du vil modtage et brev i din e-boks, 

hvor du får oplyst beløbet du skal indbetale, samt hvor du skal indbetale beløbet. Det er vigtigt, at du over-

holder betalingsbetingelserne for at kunne deltage på studieturen.  

 

Du skal underskrive et tilmeldingsbrev til studieturen og rejseregler for Sydkysten Gymnasium før deltagelse 

på studieturen. Hvis du er under 18 år, er det dine forældre, der skal underskrive brevene.  

 

 



Gældende for elever skoleåret 2020/21 
 

9 af 12 
 

Politisk overbevisning 
Alle har ret til at have en politisk overbevisning, men du må ikke udføre politisk agitation – dvs. at du ikke 

målbevidst må forsøge at bearbejde en gruppes holdninger. Du må heller ikke dele partipolitisk materiale på 

gymnasiet, med mindre dette indgår i et aftalt undervisningsforløb. Du må altså ikke bruge gymnasiet som 

afsæt eller platform for politisk hvervning, agitation eller propaganda. 

 

Religion er et privat anliggende 
Alle har ret til at have deres egen religiøse overbevisning, og vi opfatter religion som et privat anliggende. 

Det er hverken tilladt at krænke andre pga. religiøse overbevisninger, at missionere ved at overbevise andre 

om din egen religion eller at indrette særlige foranstaltninger til religiøse formål i løbet af skoledagen, her-

under også i pauser, på gymnasiets matrikel. Det er ikke tilladt at bære religiøs påklædning, der tildækker 

ansigtet. 

 

Sprog 
Al undervisning foregår på dansk, med mindre der er tale om sprogundervisning i fremmedsprog.  

 

Ophold på gymnasiet 
Skolen skal være et trygt sted at være, og derfor er skolen kun for elever og personale fra NEXT eller for 

gæster, der er inviteret af NEXT. Derfor kan du blive bedt om at vise dit studiekort og opgive korrekt navn og 

klasse. Du må gerne opholde dig på skolen efter kl. 16, selvom du ikke er skemalagt eller deltager i en skole-

aktivitet, hvis du har lavet en aftale med vores trivselsmedarbejder. 

 

Rygning 
Der er indført 100% røgfri skoletid pr. 1. august 2020 på alle NEXT-uddannelser. Det betyder, at hverken 

elever, medarbejdere eller kurister må benytte nogen former for tobaksvarer, snus eller e-cigaretter i skole-

tiden – heller ikke hvis du forlader skolens område i løbet af dagen.  

 

Med indførelsen af røgfri skoletid følger vi den generelle udvikling af rygepolitikken i Danmark. Flere og flere 

grundskoler er allerede røgfri, og det samme gælder en del gymnasier. Undersøgelser viser, at mange unge 

”lærer” at ryge eller øger deres forbrug på deres uddannelse.  

På NEXT vil vi gerne forebygge dette og understøtte den generelle udvikling omkring rygepolitikken, og for-

håbentlig vil være med til at færre unge begynder at ryge, og at flere unge og ældre rygere kvitter røgen. 

Men det handler ikke kun om at skabe færre rygere. Det handler også om at højne kvaliteten på vores ud-

dannelser. Indførelsen af røgfri skoletid er en naturlig del af NEXT’ strategi om at være en ansvarsbevidst 

organisation med et bæredygtigt uddannelses- og arbejdsmiljø. 

 

Rygning 
Der er indført 100% røgfri skoletid pr. 1. august 2020 på alle NEXT-uddannelser. Det betyder, at hverken 

elever, medarbejdere eller kurister må benytte nogen former for tobaksvarer, snus eller e-cigaretter i skole-

tiden – heller ikke hvis du forlader skolens område i løbet af dagen.  

 

Med indførelsen af røgfri skoletid følger vi den generelle udvikling af rygepolitikken i Danmark. Flere og flere 

grundskoler er allerede røgfri, og det samme gælder en del gymnasier. Undersøgelser viser, at mange unge 

”lærer” at ryge eller øger deres forbrug på deres uddannelse.  
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På NEXT vil vi gerne forebygge dette og understøtte den generelle udvikling omkring rygepolitikken, og for-

håbentlig vil være med til at færre unge begynder at ryge, og at flere unge og ældre rygere kvitter røgen. 

Men det handler ikke kun om at skabe færre rygere. Det handler også om at højne kvaliteten på vores ud-

dannelser. Indførelsen af røgfri skoletid er en naturlig del af NEXT’ strategi om at være en ansvarsbevidst 

organisation med et bæredygtigt uddannelses- og arbejdsmiljø. 

 

Hvis du ryger i skoletiden, vil du første gang få en mundtlig henstilling. Hvis du fortsat ryger, vil du få advarsler 

i henhold til nedenstående trin: 

1. få en skriftlig advarsel 

2. blive hjemsendt i 3 dage 

3. blive bortvist fra skolen 

 

Alkohol 
Du må ikke være påvirket af eller indtage alkohol i skoletiden. Hvis du er påvirket af alkohol bliver du sendt 

hjem med fravær i en dag. Det samme gælder på studieture, sportsdage og sociale arrangementer i skoleti-

den. 

 

Ved særlige arrangementer vil der blive solgt eller serveret alkohol efter rektors anvisning og gældende lov-

givning på området. Hvis du møder op i beruset tilstand, kan du blive nægtet adgang til fester. Du vil kunne 

blive bortvist fra fester, hvis en voksen vurderer, at du har drukket for meget. 

 

Euforiserende stoffer eller andre rusmidler 
Det er ulovligt at være i besiddelse af eller indtage euforiserende stoffer, som for eksempel cannabis, hash 

eller khat. Bliver du taget i at være i besiddelse af eller påvirket af euforiserende stoffer i skoletiden, vil du 

blive politianmeldt. Du vil endvidere blive sendt hjem fra skolen i fem dage, og sendt til en misbrugskonsu-

lent. Hvis du bliver taget i at besidde euforiserende stoffer flere gange eller for at ville sælge euforiserende 

stoffer, vil du blive bortvist fra skolen. 

 

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

besiddelse af andre rusmidler med henblik på at sælge, vil du blive hjemsendt i tre dage.  

 

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 vores gældende 

regler i studie- og ordensreglementet for Sydkysten Gymnasium 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 en parkeringsafgift. 

 

Cykel og knallert 
Cykler og knallerter skal anbringes ved cykelstativerne. De flisebelagte stier er beregnet til gående, og her må 

du hverken cykle eller køre på knallert. 
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Alarm 
Hvis det brænder på skolen, vil du blive bedt om at forlade bygningen og gå ud på parkeringspladsen. Her 
skal du finde din lærer og blive ved din lærer. Indsatslederen (Brand/Politi) eller anden kyndig person vil give 
besked, når faren er ovre, og du igen trygt må gå ind i bygningen. Du skal altid forlade bygningen, hvis alarmen 
går - også selvom du tror, at det er falsk alarm. 

Brandtrapperne må kun anvendes i forbindelse med brand. 

 

Sanktioner 
Ifølge Ministeriets studie- og ordensregler kan skolens ledelse bruge forskellige sanktionsmuligheder i til-

fælde af at en elev overtræder adfærdsreglerne. Hver enkelt elev vil blive individuelt bedømt og sanktioneret 

i forhold til de særlige forhold, der gør sig gældende for den enkelte elev. Gymnasiet ønsker at sanktionere 

retfærdigt og med formål om at opretholde et godt studiemiljø, hvor det er rart og trygt at være og lære.  

 

1. Eleven kan få en mundtlig eller skriftlig advarsel 

2. Eleven kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 

3. Eleven kan blive udelukket fra undervisningen i op til 10 dage. Hjemsendelsen registreres med fra-

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

4. Eleven kan i en periode blive forbudt at medbringe og bruge konkrete private genstande som for 

eksempel din mobiltelefon. 

5. Eleven kan blive frataget konkrete private genstande som for eksempel din mobiltelefon i op til et 

døgn. 

6. Eleven kan blive indstillet til at gå til eksamen i alle fag. 

7. Eleven kan blive bedt om at gå til prøve i et afsluttende fag, selvom eleven ikke er blevet udtrukket 

til eksamen. 

8. Eleven kan miste retten til at gå til eksamen i et eller flere fag.  

9. Eleven kan blive bedt om at gennemføre særlige aktiviteter inden for en afgrænset periode. 

10. Eleven kan blive bortvist fra skolen eller blive overflyttet til en anden uddannelsesinstitution. 

11. I meget graverende tilfælde kan en elev blive bortvist uden forudgående advarsler.  

12. Eleven kan blive midlertidigt udelukket fra undervisningen mens en sag undersøges nærmere, hvis 

der er tale om en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling eller for at opretholde orden og 

samværet på skolen. 

 

Ved skriftlige advarsler vil dine forældre blive informeret, hvis du er under 18 år. Advarsler vil endvidere blive 

noteret under fravær i Lectio. Kontaktlæreren vil blive informeret. 

 

I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan du blive sanktioneret uden forudgående skriftlig 

advarsel. I visse tilfælde vil en sanktion blive betinget af, at du ikke igen overstræder studie- og ordensreg-

lerne.  

 

Klager 
Hvis du gerne vil klage over en afgørelse om en sanktion (herunder ændrede vilkår for indstilling til eksamen 

eller oprykning) kan din sag blive taget videre til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsmini-

steriet.  
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Din klage skal være afleveret til gymnasiets rektor senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, 

at du har modtaget den afgørelse, som der klages over. Hvis du er under 18 år bliver afgørelsen også sendt 

til dine forældre. Skolen sender herefter klagen til Ministeriet med deres bemærkninger. Inden klagen sendes 

til Ministeriet, vil skolens bemærkninger til klagen blive sendt til dig. Derefter har du fem dage til at skrive 

dine eventuelle bemærkninger til sagen. 

 

Hvis du klager over en sanktion, har klagen ikke opsættende virkning – det betyder, at sanktionen ikke ændres 

før Ministeriet har truffet afgørelse i sagen. 

 


