3 december 2021

Generelle studie og ordensregler på
NEXT – Uddannelse København
På NEXT – Uddannelse København har vi vedtaget nogle generelle
ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan
trives og samvær og arbejde foregår så gnidningsfrit som muligt.
Mødepligt og studieaktivitet
Der er mødepligt på NEXT. Derfor registrerer vi, om du overholder mødepligten,
herunder om dit fravær skyldes lovligt forfald. I tilfælde af sygdom skal du huske at
melde dette til skolen, hvis du går på en erhvervsuddannelse. Du forventes desuden
at være studieaktiv, dvs deltage aktivt i undervisningen, projektarbejder, aktiv i
lærepladssøgning og afleverer obligatoriske opgaver.
Ved fjernundervisning skal du være kontaktbar, dvs. at du med det samme skal
kunne reagere, hvis en lærer beder dig om at svare på et spørgsmål, tænde dit
kamera eller sende et svar på en opgave. Hvis ikke dette er tilfældet betragtes det
som fravær
NEXT sikre, at du får løbende og præcis information om, hvordan du klarer dig i
uddannelsen.
Det kan få konsekvenser for dit faglige udbytte af undervisningen og for din SU, hvis
ikke du møder op eller ikke er studieaktiv.
Hvis du har en læreplads underrettes din arbejdsgiver ved fravær.

Adfærd
•

På NEXT respekterer vi hinanden uanset køn, etnicitet, seksuel orientering og
kulturel baggrund og alle har samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt.
Vi er hensynsfulde over for hinanden i skolen og på vej hjem fra skolen.
NEXT’s ordensregler gælder også, når du i skoletiden bevæger dig uden for skolens
område.

•
•

•

•

•

•
•
•

På NEXT opfatter vi religiøse overbevisninger som et privat anliggende. Derfor må
du ikke missionere eller opstille og håndhæve religiøse moralregler over for andre
På NEXT opfatter vi ligeledes politiske (herunder partipolitiske) og ideologiske
positioner og overbevisninger som et privat anliggende. Med mindre andet er aftalt i
særlige tilfælde med skolens ledelse (f.eks. i tilknytning folketings- eller
kommunevalg), må du derfor ikke benytte skolen som afsæt eller platform for
politisk hvervning, agitation eller propaganda.
Du må ikke være i besiddelse af, indtage eller være påvirket af rusmidler på skolen.
Sociale aktiviteter efter skoletid på skolen kan tilrettelægges med alkohol dog sådan
at alle kan deltage – også uden at drikke alkohol. Se selvstændig alkohol og
rusmiddelpolitik.
NEXT har røgfri skoletid. Det betyder, at der i løbet af skoledagen ikke må benyttes
nogen former for tobaksvarer, snus eller e-cigaretter. Dette forbud gælder også, hvis
man forlader skolens område i løbet af skoletiden.
På NEXT accepterer vi ikke vold, truende adfærd eller krænkende handlinger.
Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og
andre måde krænkende handlinger kan forekomme på. (Se afsnittet Øvrigt.)
På NEXT forventer vi, at du rydder op efter dig selv og bidrager til at opretholde et
ordentligt miljø uanset hvor du befinder dig på skolen.
På NEXT har vi et fælles ansvar for at passe på skolens bygninger og inventar.
Beklædning som signalerer tilhørsforhold til organisationer med voldsdømte
medlemmer er som udgangspunkt ikke tilladt på skolens område.

Sikkerhed
•
•
•

For at undgå arbejdsskader skal du følge sikkerhedsanvisninger for den
pågældende uddannelse.
NEXT har ikke erstatningspligt for tab af ejendele, heller ikke ved tyveri. Vi opfordrer
derfor til at du opbevarer værdigenstande på dig eller i aflåste skabe.
Ophold i undervisningslokaler, laboratorier og værksteder i pauserne skal være
aftalt med dine lærere.

•

Ved alarmering skal du følge instruksopslag og personalets instrukser.

•

Du kan bruge dit eget tekniske udstyr i undervisningen.

It

•

•

•

På alle NEXT’s uddannelser anvendes pc’er og andet it –udstyr som en naturlig del
af uddannelsen. Det er ikke tilladt at gøre noget ulovligt ved opkobling på skolens
net.
På NEXT forventer vi, at du behandler elever og ansatte respektfuldt og
hensynsfuldt også når du bruger de digitale medier som fx Facebook, Itslearning og
e-mail.
Du må ikke filme eller lydoptage i undervisningen med mindre du har tilladelse fra
læreren

Parkering
•

Parkering af køretøjer skal ske på anviste parkeringsområder. Du vil blive bedt om
at flytte dit køretøj, hvis ikke det står på én af skolens anviste parkeringspladser.

Sanktioner
•

•
•
•
•
•

Hvis ikke du lever op til NEXT ’s ordensregler kan det få konsekvenser for din
uddannelse. Du kan få mundtlige og skriftlige advarsler. Sker det gentagne gange,
kan du risikere at blive bortvist fra skolen enten midlertidigt eller permanent.
Ligesom det kan blive aktuelt at tage undervisningsforløb om.
Hvis du går på EUD og har en uddannelsesaftale, vil skolen give mester besked om
brud på ordensreglerne.
Skolen vil normalt altid først advare dig om, hvilke konsekvenser dine overtrædelser
vil medføre, så du har mulighed for at rette op på problemet.
Hvis du er under 18 år vil din forældremyndighed blive kunderettet om evt.
overtrædelse af skolens ordensreglement
Hvis du har en praktikplads underrettes din arbejdsgiver om evt. advarsler m.m.
Ved overtrædelse af ordensreglerne på studieture og lignende kan det medføre
hjemsendelse for egen regning

Klager
•

Erhvervsuddannelser:
Klager over afgørelser vedrørende optagelse på NEXT, afgørelser om anerkendelse
af realkompetence og afgørelser, der går ud på udelukkelse fra fortsat undervisning,
midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold eller overflytning til
anden skole, kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen skal være indgivet
til NEXT senest 4 uger (2 uger ved realkompetencevurdering) efter, at afgørelsen er
meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af NEXT, videresender

NEXT klagen til ministeriet ledsaget af NEXT’s bemærkninger. (ved klager over
realkompetencevurdering fremsendes klagen til det faglige udvalg, det faglige
udvalgs klage kan ikke ankes). Forinden underretter NEXT klageren om NEXT’s
stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle
bemærkninger til sagen. Når eleven har fremsat bemærkninger, eller når fristen er
udløbet fremsender NEXT klagen til ministeriet bilagt sagens akter.
Der henvises Bekendtgørelse nr. 1619 af 27/12 2019 kapitel 18 § 139
Klager over prøver – her henvises til Bekendtgørelse nr. 343 af 8/4 2016 kapitel 10.

•

Gymnasier
Klager over afgørelser vedrørende en sanktion eller oprykning på NEXT, kan
indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen skal være indgivet til NEXT senest 2
uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. bemærkninger. Next
videresender klagen til ministeriet med sine bemærkninger Forinden underretter
NEXT klageren om NEXT’s stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1
uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når eleven har fremsat
bemærkninger, eller når fristen er udløbet fremsender NEXT klagen til ministeriet
bilagt sagens akter.
Der henvises Bekendtgørelse nr. 1222 af 4/12 2006
Klager over prøver – her henvises til Bekendtgørelse nr. 343 af 8/4 2016 kapitel 10.

Øvrigt
•

Såfremt du oplever vold, truende adfærd eller krænkende handlinger, kan du
henvende dig til din lærer og/eller nærmeste leder. Med din accept vil vi søge – med
fortrolighed og diskretion for øje – at afdække hændelsen og inddrage relevante
parter, så der kan lægges en plan for håndtering af hændelsen.

•

Sagen bliver behandlet i henhold til skolens studie- og ordensregler.

•

Er du erhvervsuddannelseselev kan du også henvende dig til din faglige
organisation.

•

Er du under 18 år, opfordres du til at inddrage dine forældre.

•

Der kan lokalt være tilføjelser til ordensreglerne (dette gælder specielt studieregler
på gymnasieområdet) omkring lokale forhold. De lokale ordensregler er – eller skal
godkendes af direktionen.

•
•

Bemærk, at der for nogle uddannelsesområder gælder f.eks. specielle klageregler.
Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte din underviser eller
vejleder.

