Studie- & ordensregler for Allikelund Gymnasium
Kære elev ved Allikelund Gymnasium

Vi har fastsat vore studie- & ordensregler således, at vi på den bedste måde kan sikre og fremme din
studieaktivitet, i et miljø der giver bedst mulige vilkår for læring og udvikling.
Vi sørger som skole for at informere dig om vore studie- & ordensregler, herunder om konsekvenser hvis
disse ikke overholdes, men forventer også, at du som elev på Allikelund Gymnasium holder dig orienteret
om skolens regler.

1. Værdigrundlag & gensidige forventninger

Allikelund Gymnasium er et moderne gymnasium, der er båret af tillid og dialog mellem skolens parter. Vi
arbejder for den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling. På den måde har du det bedst mulige
fundament for videre uddannelse, beskæftigelse og aktiv deltagelse i udviklingen af vores demokratiske
samfund.
Som elev hos os kan du forvente:
• En organisation der arbejder for at give dig det bedst mulige gymnasieforløb, EUX-forløb eller EUDforløb
• En værdibaseret ledelse i dialog med medarbejdere og elever
• Engagerede lærere, der skaber spændende undervisning på et højt fagligt niveau
• En åben studievejledning, der hjælper dig med dine spørgsmål
• Et gymnasieforløb, EUX-forløb eller EUD-forløb med kulturelle og sociale elementer
• Et højt informationsniveau
Som skole forventer vi af dig, at:
• Du arbejder for at få det bedst mulige gymnasieforløb, EUX-forløb eller EUD-forløb
• Du respekterer skolens værdigrundlag og overholder studie- & ordensregler
• Du omgås alle på Allikelund respektfuldt og åbent. Enhver form for mobning tolereres ikke
• Du er engageret og villig til at lære nyt
• Du deltager i kulturelle og sociale arrangementer

2. Regler for almindelig orden og samvær
På Allikelund Gymnasium har vi den opfattelse, at vores elever opfører sig ordentligt. Vi vil imidlertid gerne
præcisere følgende:
• Du har medansvar for, at skolens lokaler efterlades opryddet
• Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel
• Det er ikke tilladt at indtage alkohol, med mindre skolens rektor dispenserer i forbindelse med
fester og lignende sociale arrangementer
• Det er ikke tilladt at indtage, besidde, købe eller sælge rusmidler og narkotiske stoffer
• Handel og annoncering på skolen kræver rektors godkendelse
• Ved studierejser skal skolens rejseregler respekteres og overholdes
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Overtrædelse kan medføre udelukkelse fra deltagelse i arrangementer, bortvisning fra skolen i en periode
eller udmeldelse fra skolen.

2.1. Ansvar for skader
Du har et selvstændigt ansvar for dine handlinger, og er dermed forpligtet til at erstatte eventuelle skader,
du måtte forvolde, og dermed har du også pligt til at melde skader til skolens kontor.
Skolen har ikke forsikringer, der dækker eventuelle skader opstået som følge af uhensigtsmæssig adfærd.
2.2. Bøger og øvrige undervisningsmaterialer
Du har pligt til at aflevere skolens bøger og øvrigt undervisningsmateriale efter skolens anvisninger og i god
stand. Du skal derfor erstatte beskadigede eller bortkomne bøger og undervisningsmaterialer.

3. Studieaktivitet
3.1. Fremmøde
Du har pligt til at møde til alle former for undervisning, herunder prøver, eksamener, orienteringsmøder
mv. Vi forventer, at du er aktiv i undervisningen og bidrager, i det omfang der stilles krav om i din
uddannelse. Vi forventer også, at du er forberedt til undervisningen og medbringer relevant materiale,
herunder bærbar computer.
Den normale skoledag ligger i tidsrummet 8.00 – 16.20, hvor du skal kunne være til rådighed.
Fritidsarbejde, lægebesøg, tandlægebesøg, køretimer mv. planlægges uden for den normale skoledag.
Skemaændringer meddeles via skemaet i Lectio.
Dit fravær registreres i Lectio, og alle former for fravær registreres hver time af din faglærer. Det forventes
at du er tilstede i undervisningen. Du har pligt til at angive årsagen til dit fravær i Lectio. Fraværsårsagen
vurderes konkret og individuelt, og kan få kosekvenser for dit videre uddannelsesforløb.
Ved længerevarende sygdom over 5 dage, har du pligt til at informere skolen om årsagen hertil. Det gælder
også, hvis der er helt særlige omstændigheder, der er årsag til dit fravær. Denne information gives til
studievejledningen. Vi forlanger lægeerklæring af dig, som du selv skal betale. Ved længerevarende sygdom
har du selv pligt til at følge med i fagene. I særlige tilfælde tilrettelægger skolen særlige vilkår for dig, f.eks. i
forbindelse med mængden af skriftlige opgaver ved længerevarende sygdom.

3.2 Skriftlige opgaver
Du har pligt til at aflevere alle dine skriftlige opgaver rettidigt og efter de krav, som din faglærer har fastsat.
Du skal aflevere dine opgaver i Lectio i det format, skolen anvender, medmindre din lærer giver dig anden
anvisning.
3.3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og interne prøver
Du har pligt til at møde op til og gennemføre alle terminsprøver, årsprøver og interne prøver. Se videre i
skolens eksamensreglement, som du finder i Lectio.
3.4. Plagiat/snyd
Skriftlige opgaver er et selvstændigt udarbejdet produkt, og al form for plagiat af opgaver er ikke tilladt.
Skolen kontrollerer, via flere forskellige It-værktøjer, for afskrift og anden snyd med opgaver.

Allikelund Gymnasium | J. Hagemann-Petersens Alle 22, 4400 Kalundborg I 59 455 100 | www.allikelund.dk

Plagiat i forbindelse med prøve medførerbortvisning fra prøven. Plagiat i forbindelse med undervisning
medfører advarsel.

4. Skolen sanktionsmuligheder

Skolen sanktionerer manglende studieaktivitet og andre overtrædelser af studie- & ordensreglerne. Sanktionerne iværksættes, hvis de anses som rimelige og relevante i forhold til den konkrete overtrædelse. Sanktionerne er nedenfor listet op i den rækkefølge, som de typisk iværksættes – dog kan du som elev ved særligt grove overtrædelser af studie- & ordensreglerne blive bortvist fra skolen uden foregående advarsler.

4.1. Mundtlig advarsel
Studievejledningen og skolens ledelse kan give en mundtlig advarsel. Den mundtlige advarsel gives ved
meget fravær, hvis du mangler at aflevere flere skriftlige opgaver, eller første gang du har skrevet af eller
snydt med en opgave. Den mundtlige advarsel registreres af studievejledningen. Mundtlige advarsler
bortfalder ved skoleårets afslutning.
4.2. Skriftlig advarsel
Ved stadig mangelfuldt fremmøde, manglende opgaveaflevering eller ved gentagelser af plagiat, vil du
modtage en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel er en alvorlig påmindelse fra skolen om, at studieaktiviteten skal forbedres. Skriftlige advarsler bortfalder ved skoleårets afslutning, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende.
Ved skriftlige advarsler får du mulighed for at udtale dig inden denne iværksættes. Hvis skolens ledelse
stadig vurderer, at du skal modtage den skriftlige advarsel udleveres den til dig, og sendes anbefalet til dit
hjem, hvis du er under 18 år.
Du har ret til at modtage SU, når du er over 18 år, og vurderes studieaktiv. Hvis skolen vurderer, at du ikke
er studieaktiv, vil du blive frameldt SU indtil du igen vurderes studieaktivitet. Frameldelse af SU vil typisk
ske i forbindelse med den skriftlige advarsel.
Er din studieaktivitet herefter stadig utilfredsstillende, iværksættes yderligere sanktioner, som kan være
udmeldelse.

4.3. Midlertidig bortvisning/udelukkelse fra arrangementer
Skolens ledelse kan beslutte, at du grundet overtrædelse af studie- & ordensreglerne eller andre
regler/normer for normal opførsel skal bortvises midlertidigt eller udelukkes fra skolens arrangementer.
4.4. Prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin
Hvis skolens rektor på baggrund af manglende studieaktivitet vurderer, at du skal aflægge prøve i alle afsluttende fag på dit klassetrin, vil du modtage besked om dette senest fire uger før tidspunktet for offentliggørelse af den årlige plan for prøvernes afholdelse.
4.5. Manglende indstilling til eksamen
Hvis din faglærer vurderer, at du ikke har deltaget i undervisningen og ikke afleveret opgaver i et tilfredsstillende omfang, kan skolens rektor undlade at indstille dig til eksamen. Du vil modtage besked om dette
senest fire uger før tidspunktet for offentliggørelse af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Manglende
indstilling til eksamen vil medføre manglende oprykning til næste klassetrin/afslutning af uddannelse. Hvis
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du ikke bliver indstillet til eksamen, kan du vælge at gå året om, hvis rektor godkender det. Ellers kan du
vælge at lade dig udskrive af skolen.

4.6 Manglende oprykning til næste klassetrin/afslutning af uddannelse
Du kan blive nægtet oprykning til næste klassetrin på gymnasiele udddannelser HHX og HTX, hvis dit
karaktergennemsnit er under 02 ved skoleårets afslutning, og at det på baggrund af den løbende evaluering
vurderes, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt.
På erhvervsuddannelserne EUD/EUX skal grundforløbsprøven beståes og generelt skal alle grundfag bestås.
Hvis du nægtes oprykning til næste klassetrin/afslutning af uddannelse, kan du efter skolens rektor godkendelse få mulighed for at gå året om, dog således at uddannelsen senest er gennemført efter 5 år. Nægtes du oprykning to gange på samme klassetrin, bliver du udskrevet af skolen.
Nægtes du oprykning/afslutning af uddannelse, vil du få mulighed for at udtale dig inden skolens rektor
træffer sin endelige beslutning herom.

4.7. Udskrivning af skolen (bortvisning)
Denne sanktion iværksættes hvis din studieaktivitet ikke er forbedret, trods flere sanktioner, eller skolens
studie- & ordensregler er overtrådt så groft, at skolens ledelse finder en bortvisning rimelig. Skolens rektor
iværksætter denne sanktion.

5. Klagemuligheder
Ønsker du at klage over skolens sanktioner, kan dette indgives til Undervisningsministeriet inden for to
uger. Din skriftlige klage skal i god tid inden da afleveres til rektor, der sammen med egen redegørelse
fremsender din klage til ministeriet.
Før indsendelsen har du eller dine forældre mulighed for at kommentere rektors udtalelse inden for en uge.
Disse eventuelle kommentarer vil blive medsendt til ministeriet.
Sanktioner bliver indført selv om du har en klagesag.
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