Studie- og ordensregler for Himmelev Gymnasium
Gældende fra 13. august 2018

Det er et af Himmelev Gymnasiums mål at fastholde og udvikle et attraktivt læringsmiljø, som bygger på faglighed og dannelse. Skolens undervisningstilbud skal til stadighed udvikles, så det lever op til samfundets behov for at udvikle unge fra at være elever
til at blive studerende og til at blive kompetente borgere i et moderne samfund.
På Himmelev Gymnasium lægger vi vægt på, at elever og ansatte medvirker til at
fastholde en skolekultur, der bygger på tolerance, respekt og ansvarlighed over for
hinanden. Vi ønsker at styrke den demokratiske adfærd og at fremme et studiemiljø,
hvor samtalen er det bærende element, hvor meningsudvekslinger er frugtbare – og
hvor der gives plads til forskelligheder.
Studie- og ordensreglerne, som gælder for eleverne på Himmelev Gymnasium, har til
formål at værne om et attraktivt studiemiljø, hvor den studieforberedende og almendannende undervisning danner udgangspunktet for samværet.
Studieregler
Gennemførelse af studieforberedende og almendannende undervisning af høj kvalitet
forudsætter elevernes aktive og engagerede deltagelse og forberedelse.
Eleverne har således som udgangspunkt ingen ret til fravær eller godkendte fraværsgrunde, medmindre fraværet skyldes deltagelse i anden undervisningsaktivitet på
skolen, eller at rektor konkret har givet tilladelse hertil.
Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen
Elevernes normale skema ligger mellem kl. 8.10 og 15.05 på hverdage. Eleverne skal være til rådighed for undervisning i dette tidsrum. Udvidelse af elevernes normalskema
varsles mindst 2 uger før.
Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer
 fremmøde til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen.
 rettidig aflevering af skriftlige opgaver uden snyd og i et omfang og af en kvalitet,
som skolen har fastsat.
 deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der højst udgør udgifterne til
elevernes deltagelse i den pågældende aktivitet.
 deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.
Skolen foretager løbende registrering i det studieadministrative system af den enkelte
elevs deltagelse i undervisningen og aflevering af skriftlige opgaver. Registreringen er
gældende for et skoleår ad gangen. Den enkelte elev kan følge skolens registrering af
fravær og manglende skriftlige opgaver i det studieadministrative system. Dette kræver
personligt login.
Hvis en elev møder for sent eller forlader undervisningen før tiden medfører det fraværsnotering for det pågældende modul, hvis læreren skønner, eleven har mistet afgørende elementer af målet for den pågældende undervisningsaktivitet. Hvis en elevs
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tidsmæssige fravær udgør mindre end halvdelen af modulet registreres fraværet med
50% ellers med 100%.
I forbindelse med selvstændigt arbejde og virtuel undervisning fastlægger læreren i
hvert enkelt tilfælde i dialog med eleverne, hvorledes elevernes aktive deltagelse defineres.
Deltagelse i ekskursioner og studierejser – altså undervisningsaktiviteter, som foregår uden for skolen – indebærer, at der er mødepligt til de programsatte aktiviteter.
Læreren/lærerne fastlægger i det konkrete tilfælde, hvorledes fravær til de programsatte aktiviteter skal registreres.
Skriftlige opgaver
Hvis en elev undtagelsesvis ikke afleverer skriftlige opgaver til det aftalte tidspunkt, betragtes dette som en forsømmelse med mindre den udeblevne aflevering skyldes sygdom eller lignende. Hvis eleven af gode grunde ikke kan aflevere en skriftlig opgave til
det aftalte tidspunkt, kan eleven senest dagen før afleveringsfristen aftale en ny frist
med læreren. Den nye afleveringsfrist bør fastsættes, så opgaven afleveres, inden de
rettidigt afleverede opgaver leveres tilbage og gennemgås. Hvis den nye afleveringsfrist ikke overholdes registreres opgaven definitivt som ikke rettidigt afleveret.
Tidspunktet for tilbagelevering af skriftlige opgaver aftales mellem lærer og elever.
Med mindre der er tale om større projektlignende opgaver, bør de rettede og kommenterede opgaver leveres tilbage, inden eleverne skal aflevere den næste opgave i
faget – dog normalt ikke senere end to uger efter den planlagte afleveringsfrist.
En opgave, der er afleveret efter den fastsatte frist – jf. ovenstående – skal registreres som afleveret med 100% fravær.
En skriftlig opgave skal, uanset om den er registreret som rettidigt afleveret eller ej,
rettes og kommenteres.
En skriftlig opgave skal leve op til følgende kvalitative minimumskrav for at blive godkendt som afleveret:
 Opgaven skal indeholde et oprigtigt forsøg på selvstændigt at besvare de stillede
problemstillinger.
 Hvis væsentlige dele af opgaven ikke bliver besvaret, skal besvarelsen indeholde et
forsøg på at indkredse de faglige forhold, der har forårsaget den manglende besvarelse.
Hvis en opgave ikke godkendes af ovenstående grunde, kan der aftales en ny afleveringsfrist jf. proceduren ved opgaver, der ikke afleveres rettidigt.
Plagiat
Hvis skolen opdager, at en elev har afleveret en skriftlig opgave, som er afskrift fra en
anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd, skal eleven i det første modul i faget,
efter at snyderiet er konstateret, sættes til at skrive opgaven (eller dele af den) på ny.
Snyderiet indberettes til den uddannelsesleder, som er knyttet til elevens klasse,
som, i tilfælde af mistanken om snyd kan sandsynliggøres, orienterer eleven om, at forseelsen er at betragte som et brud på skolens ordensregler, og at det i gentagelsestilfælde vil udløse sanktioner. I første omgang registreres snyderiet i det studieadministrative system. I gentagelsestilfælde overdrages plagiatsagen til rektor, som tager stilling til hvilke sanktioner, der skal iværksættes.
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Fritagelse for undervisning
Himmelev Gymnasium kan efter anmodning og rektors konkrete vurdering fritage en
elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap
eller funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller
fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk
bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag. I faget idræt
kan rektor helt eller delvis fritage en elev for at deltage i den fysiske aktivitet i undervisningen, hvis hindringen er umiddelbart synlig eller på baggrund af skriftlig dokumentation. Rektor kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. En permanent fritagelse i faget idræt kræver i alle tilfælde
en lægeerklæring. Eleven afholder i alle tilfælde selv udgiften til den af skolen anmodede lægeerklæring.
Elever er selv ansvarlige for at meddele både planlagt fravær og fravær på grund af
sygdom til skolen. En elev kan afkræves lægeerklæring ved længerevarende sygdom. I
alle tilfælde, hvor der kræves lægeerklæring, afholdes udgiften af eleven.
Advarselsprocedure
Hvis en elevs registrerede fravær/manglende afleveringer overstiger 13% i et enkelt fag
eller 8% i fagene til sammen af den afholdte undervisning/de samlede afleveringer,
orienteres eleven i form af en pædagogisk tilrettevisning om, at skolen vil iværksætte
sanktioner, såfremt der ikke sker væsentlige forbedringer.
Skolen giver en skriftlig advarsel til eleven, som sendes til elevens e-boks, såfremt
ovennævnte pædagogiske tilrettevisning ikke medfører forbedringer i elevens adfærd.
Hvis eleven er undergivet forældremyndighed sendes tillige kopi af den skriftlige advarsel til forældremyndighedsindehaverens e-boks.
Hvis den skriftlige advarsel ikke har den ønskede effekt iværksættes yderligere sanktioner – jf. nedenstående afsnit om sanktioner.
En advarsel for forsømmelser kan ikke overføres fra det ene skoleår til det næste,
med mindre der er tale om alvorlige gentagelsestilfælde eller lignende.
Eksamen mv.
Eleverne har pligt til at deltage i den eksamensorientering, der gives på skolen. Hvis
eleven ikke har deltaget på grund af sygdom eller andet, er eleven selv ansvarlig for at
tage initiativ til at indhente den givne information.
Eleven har pligt til at møde til en skriftlig prøve 20 minutter før prøvens start. Eleven må
inden for de sidste 15 minutter først forlade en prøve, når alle opgaver er indsamlet, og
vagten giver lov til at gå. Eleven skal i øvrigt følge vagternes anvisninger.
Ved mundtlige prøver har eleven pligt til at møde rettidigt i henhold den tidsplan, som
eleverne får udleveret af skolen.
Hvis eleven er forhindret i at deltage i en skriftlig eller mundtlig prøve, skal skolen orienteres hurtigst muligt. Hvis årsagen hertil er sygdom, skal dette dokumenteres efter
nærmere aftale med rektor. Er der tale om en officiel prøve, skal fraværet under alle
omstændigheder dokumenteres med en lægeerklæring. Eleven afholder selv udgiften
til lægeerklæringen.
Hvis en elev uden gyldig grund kommer for sent eller udebliver fra en officiel prøve kan
eleven først aflægge den pågældende prøve ved næste ordinære eksamenstermin.
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Hvis en elev under en officiel prøve bliver taget i snyd enten ved at skaffe sig eller yde
uretmæssig hjælp, bliver eleven bortvist fra den pågældende prøve. Rektor afgør om
eleven får mulighed for at aflægge den pågældende prøve ved næste ordinære eksamenstermin eller om eleven skal tildeles karakteren -3 for prøven1.
Hvis en elev bliver taget i snyd ved en terminsprøve eller årsprøve og dermed overtræder skolens studie- og ordensregler, træffer rektor afgørelse om eleven skal aflægge prøven på ny eller om prøven skal tildeles karakteren -3 og om der skal iværksættes
yderligere sanktioner.
Ordensregler
Samværet på Himmelev Gymnasium bygger på tolerance, respekt og ansvarlighed.
Ordensreglerne afstikker retningslinjer, så dette samvær kan udfoldes hensigtsmæssigt.
Derfor gælder specielt,
 at enhver form for voldelig, nedværdigende eller krænkende adfærd – herunder
mobning og chikane fysisk eller digitalt – er uacceptabel.
 at respektløs, destruktiv og unødig støjende adfærd på skolen i og uden for undervisningen er uacceptabel.
 at forsætlig ødelæggelse af andre elevers og ansattes ejendom eller skolens inventar
og materiel er uacceptabel.
 at det ikke er tilladt, at være på skolen under påvirkning eller i besiddelse af nogen
form for rusmidler. Dog kan rektor i forbindelse med festlige lejligheder give særlig
tilladelse til, at øl, vin og spiritus må nydes på skolen efter nærmere fastsatte regler.
 at det i forbindelse med arrangementer, hvor der er givet tilladelse til indtagelse af
alkohol, kan kræves at fortsat deltagelse er betinget af, at eleven gennemfører en
frivillig alkoholtest med henblik på at afgøre om elevens deltagelse er ansvarlig.
 at tobaksrygning ikke er tilladt på skolens matrikel.
 at undervisningslokaler og fællesområder altid efterlades i opryddet stand klar til
fortsat brug.
 at parkering af cykler, knallerter, motorcykler og biler kun må ske inden for de markerede områder.
Ordensreglerne gælder også uden for skolen og dermed også den adfærd eleverne
udviser i deres fritid både fysisk og digitalt, såfremt adfærden har direkte indflydelse på
undervisningsmiljøet på Himmelev Gymnasium.
Der kan for den enkelte klasse eller det enkelte klassetrin aftales særlige klasseregler,
som supplerer ovenstående ordensregler. Sådanne regler er omfattet af de sanktioner,
der er anført i dette regelsæt.
Skolens ordensregler gælder også uden for skolen i forbindelse med ekskursioner, studieture mv. I denne forbindelse kan der udover skolens ordensregler være aftalt særlige regler, som er omfattet af de sanktioner, der er beskrevet i dette regelsæt.

1

Muligheden for at tildele karakteren -3 gælder kun for elever, der følger en studieordning med start 2017 eller senere
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Sanktioner
Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og
samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner
iværksættes – normalt efter forudgående pædagogisk tilrettevisning:
 Advarsel.
 Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 Midlertidig inddragelse af mobiltelefon, computer eller andet udstyr, der har været
benyttet i modstrid med gældende klasserumsregler. Udstyret kan normalt afhentes
på skolens kontor ved skoledagens afslutning.
 Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 Henvisning til at aflægge prøve i et, flere eller alle fag, der kan afsluttes med prøve
på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Berørte elever vil blive orienteret
herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Der
gives ikke afsluttende standpunktskarakterer i de pågældende fag bortset fra i idræt
på stx.
 Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det
pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag kan for fortsætterelevers vedkommende først aflægges som selvstuderende det efterfølgende år, hvis rektor
træffer beslutning om, at den pågældende elev kan fortsætte uddannelsen på næste klassetrin på trods af manglende prøve/prøver. For afgangselevers vedkommende vil denne sanktion som udgangspunkt betyde, at eleven ikke kan fuldføre uddannelsen på Himmelev Gymnasium.
 Bortvisning (udskrivning).
En tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan desuden berøre en elevs ret
til at modtage SU, da det er en betingelse for at få SU, at eleven er studieaktiv. En elev,
der har fortabt retten til at modtage SU, vil kunne søge om SU igen, når eleven atter
skønnes studieaktiv.
I forbindelse med ekskursioner og studieture skal eleverne udover studie- og ordensreglerne tillige overholde til lejligheden indgåede aftaler. Hvis ikke aftaler overholdes,
kan læreren/lærerne så vidt muligt efter aftale med rektor eller en uddannelsesleder
hjemsende en elev i utide for elevens egen regning.
Det er forudsat, at den iværksatte sanktion står i et rimeligt og relevant forhold til den
konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.
Sanktionerne kan kun iværksættes efter rektors eller vicerektors konkrete vurdering
og normalt kun efter en forudgående pædagogisk tilrettevisning. I særligt alvorlige
tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne dog iværksættes uden forudgående pædagogisk tilrettevisning.
En sanktion skal formuleres skriftligt og sendes til elevens e-boks med kopi til forældremyndighedsindehaverens e-boks, hvis eleven er undergivet forældremyndighed.
En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold
gør sig gældende som eksempelvis sager, der omhandler plagiat og snyd.
Oprykning
Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er
betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning
vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.
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En elev har krav på oprykning, når eleven har mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og aflagt de krævede prøver, herunder
årsprøver, samt større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende.
Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller
opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund
af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Når en elev nægtes oprykning, udskrives
eleven af skolen – jf. dog næste afsnit.
En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse
få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev på stx
senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og en elev på hf senest 4 år efter påbegyndelse af uddannelsen skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden
gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.
Klage
Klage over rektors afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke
overholder studie- og ordensreglerne, og klage over rektors afgørelse om at nægte en
elev oprykning kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet.
Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til ministeriet sammen
med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist for at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle
kommentar skal medsendes til ministeriet.
Klager over sanktioner, der er iværksat i medfør af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser har ikke opsættende virkning, med mindre
rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.
Studie- og ordensreglerne for Himmelev Gymnasium udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og
ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.
Alle elever og ansatte på Himmelev Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside.
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