
                                                                                         

 
 

Studie- og ordensregler for Vestskoven Gymnasium 
 
Vestskoven Gymnasiums værdier 
På Vestskoven Gymnasium sætter vi fællesskabet først og har ambitioner for alle. Vi opfører 
os ordentligt og behandler hinanden med respekt. Skolens studie- og ordensregler har til 
formål at skabe en fælles ramme om, hvordan vi omgås hinanden i hverdagen. 
Reglerne er udformet således, at de overholder bekendtgørelsen om studie- og ordensregler 
af 9. december 2019.1 Studie- og ordensreglerne er i øvrigt gældende for alle aktiviteter 
relateret til skolen. Dvs. også ekskursioner, intro- og studieture mv.   
 
Alle elever og ansatte på Vestskoven Gymnasium er orienteret om studie- og 
ordensreglerne, som også er offentligt tilgængeligt på afdelingens hjemmeside. 
 
 
Studieregler 
Du skal deltage konstruktivt og aktivt i undervisningen og undervisningsrelaterede 
aktiviteter. 
 
Vi forventer derfor, at du: 

- møder til tiden, 
- møder velforberedt og medbringer relevant materiale, herunder en opladet og 

velfungerende pc, 
- at du afleverer din mobiltelefon ved en lektions begyndelse, 
- ved virtuel undervisning er undervisningsparat, som var du på skolen 
- holder dig dagligt orienteret i Lectio, 
- selv udarbejder og afleverer alle dine opgaver til aftalt tid samt aldrig plagierer andres 

opgaver, 
- deltager i morgensamlinger og andre fælles aktiviteter m.v., 
- deltager fuldt ud i terminsprøver, årsprøver, andre interne prøver såvel som alle 

andre eksamenslignende aktiviteter, 
- er en god ambassadør for gymnasiet på ekskursioner, besøg og ture og  
- til enhver tid følger lærernes og øvrige medarbejderes anvisninger i undervisningen. 

 
 
Ordensregler 
Alle på Vestskoven Gymnasium har respekt for hinanden og for undervisningen.  Vi 
forventer derfor, at alle altid overholder almene normer for god orden og samvær og sikrer 
respektfulde relationer eleverne imellem samt respektfulde relationer mellem eleverne og 
skolens ansatte. Alle elever har pligt til at efterfølge de konkrete anvisninger, som gymnasiet 
giver eleverne - mundtligt eller skriftligt - for at sikre, at skolen er et godt sted at være for alle 
dens elever og ansatte. 
 
På Vestskoven Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær: 
 
Vi forventer, at du: 

- er en positiv medspiller i undervisningen og skaber en god atmosfære, 
- drager omsorg for den enkelte og for fællesskabet, 
- respekterer dine kammerater og deres forskelligheder, 
- aldrig deltager i nogen form for mobning, 
- aldrig deltager i eller udøver voldelig eller truende adfærd, 
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- rydder op efter dig selv og hjælper andre med det, 
- altid opfører dig roligt og hensynsfuldt både i klassen, på fællesarealer såvel som 

området omkring skolen, 
- henvender dig til kontoret med evt. gæster inden de kommer ind på skolen, 
- tager dit overtøj af, når du kommer på skolen, 
- kan fremvise dit studiekort,  
- udøver din religion for dig selv, da religion er en privat sag, om end du sagtens kan 

bære religiøse symboler. Derfor deltager du heller ikke i religiøs forkyndelse og 
religionsdyrkelse på skolens område eller i forbindelse med aktiviteter, som skolen 
arrangerer, 

- aldrig udøver nogen former for gruppepres, udstilling af andre eller anden form for 
social kontrol, 

- taler skolens fælles sprog – dansk - i et samvær som inkluderer alle respektfuldt, 
- passer godt på bygninger, borde, stole m.m. og 
- afleverer udleverede bøger mv. i samme stand, som de blev modtaget. 

 
Ovenstående gælder også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som 
eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på 
undervisningsmiljøet og elevers trivsel på VGA. 
 
Vi forventer, at du derudover overholder gældende lovgivning og følger: 

- Generelle ordensregler på NEXT – Uddannelse København 
- Alkohol- og rusmiddelpolitik på NEXT 
- Antimobbestrategi på NEXT 

 
 
Rygning, alkohol og andre rusmidler 
Vestskoven Gymnasium er en røg-, tobaks- og rusmiddelfri skole.  
 
Rygning i skoletiden inkl. pauser er ikke tilladt, heller ikke uden for skolens område. Dette 
gælder også andre tobakslignende produkter som f.eks. e-cigaretter, snus eller andre 
rusmidler. Desuden er alkohol også uforenelig med dagligdagen på gymnasiet.  
Gymnasiet kan dispensere i forhold til alkohol i forbindelse med fester og cafeer. 
 
 
Digital adfærd 
Både i og udenfor skoletiden skal den digitale adfærd være respektfuld.   
 
Vi forventer derfor, 

- At du ikke tager eller deler billeder, filmer eller optager andre uden forudgående 
aftale, 

- At du aldrig er med til at mobbe eller skrive grimt om andre. Heller ikke på sociale 
medier. 

 
 
Fravær 
Du har mødepligt til undervisningen og andre undervisningsaktiviteter, så som ekskursioner, 
studieture, termins- og årsprøver m.m. Ligesom du selv skal besvare og aflevere alle dine 
opgaver. 
 
Dit fravær for fremmøde og opgaver vil blive registreret i Lectio. Fravær bliver registreret i 
starten af et modul. Hvis du kommer for sent, får du fravær for hele modulet. Hvis du forlader 



                                                                                         

 
 

et modul, inden det slutter, vil du ligeledes få fravær for hele modulet. Hvis du ikke deltager 
aktivt og har kamera tændt ifm. virtuel undervisning, vil du ligeledes få fravær. 
Du skal altid skrive årsagen til dit fravær ind i fraværsnoten i Lectio. 
 
Du skal aflevere dine skriftlige opgaver i Lectio, medmindre du har aftalt andet med din 
lærer. Du skal desuden aflevere dem til tiden. Hvis du ikke kan aflevere en opgave til tiden, 
kan du kontakte din lærer for at spørge om det er muligt at lave en aftale om udsættelse. Du 
vil få fravær for de opgaver, du ikke afleverer. Opgaver, der afleveres for sent, kan du ikke 
forvente at få rettet, men de kan indgå i bedømmelsen ved karaktergivning. Fravær for 
opgaver, du afleverer for sent, vil blive fjernet. Det er den enkelte lærer, der vurderer, om 
opgaven opfylder de faglige krav. Lever opgaven ikke op til kravene, kan der gives skriftligt 
fravær eller karakteren –03. 
 
Hvis du er syg over en længere periode eller har kroniske sygdomme, skal du aflevere 
dokumentation til din studievejleder eller kontoret. Den vil indgå i den samlede individuelle 
vurdering af dit fravær. 
 
Ved for højt fravær (dvs. over 7% af periodens aktivitet) vil skolen benytte sig af forskellige 
sanktioner. Du kan: 

- blive indkaldt til en samtale, 
- få et bekymringsbrev,  
- få en skriftlig advarsel 
- få frataget din SU, 
- blive udmeldt af skolen (permanent bortvisning) 

 
Ovenstående er ikke en prioriteret rækkefølge. De enkelte sanktioner iværksættes ud fra en 
individuel vurdering. Hvis du ikke er fyldt 18 år, sendes breve og advarsler også til dine 
forældre/værge, ligesom de også kan indkaldes til samtale. 
 
Ved kontinuerligt højt fravær i et fag, kan du henvises til at aflægge prøve i dette fag. Der 
kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om du 
bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget. Dette gælder også ved alvorlig eller gentagen 
snyd eller lignende uretmæssig adfærd. 
 
 
Snyd 
Du skal selv udfærdige skriftlige besvarelser medmindre andet er aftalt med læreren fx ved 
gruppeaflevering. 
 
Hvis der i din aflevering er inddraget materiale, som du ikke selv har udarbejdet, skal du 
angive en kildehenvisning.  Hvis der ikke er det, betragtes det som snyd. 
 
Hvis det bliver konstateret, at du har modtaget uretmæssig hjælp, snydt eller plagieret ifm. 
en opgave, vil skolens ledelse blive underrette mhp. en sanktion.  
 
 
Oprykning 
Har du i slutningen af skoleåret et karaktergennemsnit over 2.0, bliver du automatisk 
oprykket til næste skoleår. 
Hvis du derimod har et karaktergennemsnit under 2.0, og det bliver vurderet, at dit udbytte af 
det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, kan du blive nægtet 



                                                                                         

 
 

oprykning til næste klassetrin og vil blive udmeldt. Skolen kan på baggrund af en konkret 
vurdering, give dig mulighed for at gå året om på samme klassetrin. 
Standpunktskarakterer fra det pågældende skoleår, prøver og eksaminer tæller med i 
gennemsnittet, som er et simpelt – og ikke vægtet - gennemsnit 
 
 
Eksaminer og prøver 
I forbindelse med eksamen skal du orientere dig i eksamensreglementet for Vestskoven 
Gymnasium. Dette ligger på Lectio i og op til eksamensperioden. 
 
Sanktioner 
Der kan iværksættes forskellige sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og 
ordensregler. Sanktionen afhænger af den enkelte hændelse og vurderes i hvert tilfælde af 
skolens ledelse. 
 
En sanktion kan f.eks. være: 

- at blive indkaldt til samtale, 
- at få en skriftlig advarsel 
- at få inddraget mobiltelefon eller lign i op til 24 timer, 
- at blive hjemsendt fra studie- eller introtur, 
- at blive helt eller delvist udelukket fra konkrete eller typer af arrangementer eller 

aktiviteter, 
- at blive midlertidigt bortvist fra skolen, eksamen m.m. 
- at blive midlertidigt bortvist mens skolen træffer en afgørelse eller 
- at blive udmeldt af gymnasiet eller uddannelsen. 

 
Ovenstående er ikke en prioriteret rækkefølge. De enkelte sanktioner iværksættes ud fra en 
individuel vurdering. Forældre/værge vil blive informeret, hvis du er under 18 år. 
 
Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Vestskoven Gymnasium 
derudover give en mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning. 
 
Skolen kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt en elev 
overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.  
Skolen kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for 
eksempel: 

1. Inden en nærmere frist at udbedrer skadevirkningerne som følge af overtrædelse af 
studie- og ordensreglerne. 

2. Inden en nærmere frist at gennemføre aktuelle aktiviteter eller lignende, som er 
egnede til at forebygge gentagelse af brud på skolens studie- og ordensregler. 

 
 
Klagevejledning 
Ønsker du at klage over en sanktion, skal du sende klagen skriftligt til skolens ledelse. 
Afhængig af sanktionen, skal skolen have modtaget klagen senest 5 eller 10 dage fra den 
dag, du modtog afgørelsen. For nærmere information se BEK nr 1338 af 09/12/2019 §5, §6 
og §132 
 

Vestskoven Gymnasium 
Den 1. oktober 2022 
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