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Studieregler 
Som elev på Teknisk Gymnasium Sønderjylland har du mødepligt, og vi forventer, at du møder til tiden, ikke 
forlader undervisningen i utide, deltager aktivt i al undervisning, afleverer dine skriftlige opgaver rettidigt 
og selvfølgelig, at du udviser almindelig, god opførsel. 

Fremmøde og fravær 
Ved gymnasial uddannelse er der ingen "ret" til fravær, hvorfor alt fravær bliver registreret. Din mødepligt 
gælder både undervisning og øvrige obligatoriske studieaktiviteter.  

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+. 

Er du forhindret i at deltage i undervisningen eller andre studieaktiviteter, skal du give gymnasiet besked. 
Det er vigtigt, at vi kender årsagen til dit fravær, så vi kan vurdere, hvad der skal ske. Manglende 
afleveringer og manglende fysisk tilstedeværelse er begge udtryk for manglende studieaktivitet og indgår i 
vores samlede vurdering af din studieaktivitet. Sanktioner bliver vurderet individuelt – f.eks. om du er i 
stand til at læse lektier og aflevere opgaver, mens du er fraværende.   

For at modtage SU skal du være studieaktiv. Vurderer gymnasiet, at du ikke er studieaktiv, og at du ikke vil 
kunne indhente det forsømte, kan det medføre, at din SU stoppes. Du skal over en periode på mindst 2 
måneder vise, at du er studieaktiv før du igen vil kunne modtage SU.  

Sygdom 
Ved sygdom skal du indtaste din fraværsmelding på Uddata+ snarest muligt. 

Gymnasiet kan kræve dokumentation for sygdomsforløb herunder også for indkaldelser og henvisninger til 
speciallæger. I særlige tilfælde vil vi bede om en lægeerklæring, som det er dit ansvar at fremskaffe og 
betale.    

Aktiv deltagelse 
Som elev på Teknisk Gymnasium Sønderjylland har du et ansvar, og at deltage aktivt i undervisningen 
betyder f.eks. at du: 

• møder velforberedt og deltager aktivt i al undervisning og planlagte læringsaktiviteter 
• afleverer skriftlige opgaver indenfor deadline og i en kvalitet, der lever op til de faglige 

minimumskrav  
• deltager i terminsprøver, årsprøver o.l.  
• deltager i ekskursioner, studieture o.l. Ved studieture med deltagerbetaling gælder særlige regler jf. 

LBK nr. 236 af 23/03/2018 
• deltager i fællesarrangementer og andre studieaktiviteter 

 

Til dit ansvar gælder også, at du: 

• rydder op efter dig 
• Din mobiltelefon skal være på lydløs og må ikke forstyrre i undervisningen 
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Gensidig respekt i dagligdagen 
Vi lægger vægt på, at omgangstonen og samværet blandt lærere og elever er god og præget af gensidig 
respekt. Det gælder også, hvis du deltager i studieaktiviteter uden for selve gymnasiet - f.eks. 
virksomhedsbesøg og studieture.  

Teknisk Gymnasium Sønderjylland og EUC Syd er uddannelsessted og arbejdsplads for mange mennesker, 
og din adfærd har betydning for andres udviklingsmuligheder, trivsel og tryghed.  

• Ingen elever, ansatte eller andre, der færdes på Teknisk Gymnasium Sønderjylland og EUC Syd, må 
udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende handlinger. Vi accepterer 
ikke adfærd, der indebærer vold, elementer af mobning, personlig chikane, forulempelse af andre, 
forårsager skader på andres ejendele eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen.  

• Alle elever har pligt til at følge anvisninger fra uddannelsesstedets ansatte, og du skal vise hensyn, 
omtanke og respekt for dine kammerater, medstuderende og ansatte både i og uden for 
skoletiden.  

• Nedsættende omtale af eller chikane mod andre via de sociale medier, interne net-konferencer, e-
mail, publikationer (f.eks. Blå Bog), sms, billedoptagelse på mobiltelefoner, billeder på sociale 
medier, internettet og lignende samt brug af nedværdigende eller kønsdiskriminerende udtryk om 
andre tolereres ikke.  

• Vi forventer, at du forstår at trække grænsen mellem, hvad der kan opfattes som humoristiske 
indslag og påfund, og hvad der har karakter af grov eller ondskabsfuld optræden over for andre. I 
tilfælde af uenighed om, hvor denne grænse går, skal du rette dig efter de anvisninger, du får af 
gymnasiets ledelse og lærere.  

• Alle har pligt til at respektere reglerne og hjælpe med til, at vi alle får et behageligt og trygt 
undervisnings- og arbejdsmiljø. 

I tilfælde af overtrædelse af denne adfærdskodeks træder de sanktioner i kraft, der er anført i afsnittet om 
sanktioner. I særligt grove tilfælde kan der blive tale om politianmeldelse og bortvisning/udskrivning. 

Som elev hos os er du gymnasiets ansigt udadtil, og du skal derfor ikke sætte gymnasiet i dårligt lys ved 
f.eks. at sende useriøse elektroniske breve, udbyde piratkopier over nettet, lave arrangementer og rejser i 
gymnasiets navn og lignende. 

Undervisningslokaler 

Inden et lokale forlades skal stolene sættes op og evt. affald skal i skraldespanden. Eleverne har pligt til at 
efterlade lokalet ryddet og klar til næste lektion også for at sikre, at bygninger og omgivelser holder sig 
pæne i mange år fremover.  

Plagiat 
Afskrift/kopiering betragtes som snyd. Til daglig vil afskrift betyde, at du ikke får godkendt din besvarelse.   
Hvis du gentagne gange har plagiat, vil du få en skriftlig advarsel, som kan føre til bortvisning eller 
udskrivning af uddannelsen. Til eksamen bliver du bortvist fra den pågældende prøve, og du kan således 
ikke få din eksamen. 

Sanktioner 
Overtrædelse af gymnasiets studieregler kan afhængig af situationen medføre forskellige sanktioner.  
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En mindre overtrædelse af studiereglerne vil normalt medføre en pædagogisk irettesættelse, og er du 
under 18 år, vil dine forældre blive orienteret. 

Ved gentagne eller mere alvorlige overtrædelser af studiereglerne vil du få en skriftlig advarsel.  

1. skriftlige advarsel:  

Er du under 18 år sendes en kopi af 1. advarsel til dine forældre, og i visse tilfælde indkaldes du og dine 
forældre til en personlig samtale. Øvrige sanktioner kan iværksættes i forbindelse med 1. advarsel. 
Sanktioner, der udløses ved efterfølgende overtrædelser af studiereglementet, vil fremgå af advarslen.  

2. skriftlige advarsel:  

Er du under 18 år sendes en kopi af 2. advarsel til dine forældre. Øvrige sanktioner – herunder udelukkelse 
fra konkrete arrangementer eller (i særligt grove tilfælde) bortvisning/udskrivning – kan iværksættes i 
forbindelse med 2. advarsel.  

Sanktioner jf. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670 (Bekendtgørelse om studie- 
og ordensregler i de gymnasiale uddannelser af 13/9 2017) 

 

Sanktioner  

§ 6. Institutionen fastsætter i sine studie- og ordensregler, hvilken eller hvilke af følgende andre 
sanktioner end skriftlige advarsler institutionen kan træffe afgørelse om at iværksætte over for 
elever, der har overtrådt studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver: 

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter. 
2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 gymnasiedage. Institutionen registrerer 
elevens fravær under udelukkelsen som fravær. 
3) Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere 
bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende 
kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den 
udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet. 
4) Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder 
mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Institutionens iværksættelse af en 
tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til 
umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til 
institutionen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om 
at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere 
genstanden. Institutionen kan fastsætte i studie- og ordensreglerne, at en tilbageholdelse af 
praktiske eller pædagogiske grunde kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor institutionens 
tilbud ophører, jf. lovens § 43, stk. 3, 2. pkt. 
5) Henvisning af en elev i uddannelsen til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen til at 
aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det 
pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene, jf. 
lovens § 45, stk. 2. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende 
uretmæssig adfærd, jf. § 3, nr. 1, litra e. 
6) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det 
pågældende gymnasieår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis 
institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende 
prøver kan oprykkes til næste klassetrin. 
7) Bortvisning fra institutionen eller en afdeling af institutionen og overflytning til en anden 
institution eller en afdeling af institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670
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der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og 
den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt 
institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer 
den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Institutionen 
kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale 
uddannelsesforløb er anvendt over for eleven. 
8) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen. 

 

Du vil normalt modtage en skriftlig advarsel før der iværksættes øvrige sanktioner, men ikke i særligt grove 
tilfælde og/eller i tilfælde, der involverer rusmidler/euforiserende stoffer. 

Klageadgang 
Du har mulighed for at klage over iværksatte sanktioner. Klageadgangen er beskrevet i §11 i 
Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, af 13.09.2017. 

Oprykning til næste klassetrin 
For at blive rykket op på næste klassetrin er det en betingelse, at du i det forløbne år har fået et 
tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. I praksis betyder det, at du kan rykke op, hvis du har et 
gennemsnit på 2,0 eller derover. Man kan kun gå et klassetrin om en enkelt gang, og en gymnasial 
uddannelse må maksimalt tage samlet 5 år.  

Alkohol og andre rusmidler 
Alkohol, euforiserende stoffer og andre rusmidler er strengt forbudt og må hverken indtages eller være til 
stede i undervisningstiden på gymnasiet eller alle andre slags studieaktiviteter udenfor gymnasiets område 
f.eks. ekskursioner og studierejser.  

Det er heller ikke tilladt at møde til undervisning påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre 
rusmidler.   

Overtrædes disse regler, vil det på stedet blive påtalt af det tilstedeværende ansvarshavende personale, og 
den påvirkede elev vil blive bedt om at forlade gymnasiet øjeblikkeligt – sker overtrædelsen i forbindelse 
med en studietur, så kan eleven hjemsendes for egen regning. Hændelsen vil derefter blive indberettet til 
rektor, som afgør om overtrædelsen medfører bortvisning/udskrivning.  

Salg/formidling/besiddelse af euforiserende stoffer og andre rusmidler på gymnasiets matrikel fører til 
omgående politianmeldelse, bortvisning samt udmeldelse uden yderligere advarsler.  

Opstår der mistanke om, at en elev er i besiddelse af/under påvirkning af enten alkohol, euforiserende 
stoffer eller andre rusmidler i gymnasietiden, forbeholder vi os ret til at teste vedkommende. Hvis 
vedkommende nægter at deltage i en sådan test, vil vedkommende straks blive bortvist. Gymnasiet 
forbeholder sig i øvrigt ret til på ethvert tidspunkt at involvere politiet.   

Gymnasiefester og fredagscaféer arrangeres altid ud fra retningslinjer, som på forhånd aftales mellem 
festudvalg og ledelse. Der må ikke medbringes drikkevarer af nogen art, og disse vil blive konfiskeret ved 
indgangen. Ved disse særlige arrangementer vil der i stedet være mulighed for at købe drikkevarer; udover 
vand og sodavand bl.a. øl og mokai/breezer.  
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Studieture  
Som elev på Teknisk Gymnasium Sønderjylland er du repræsentant for gymnasiet og for Danmark. Du skal 
opføre dig anstændigt, tage hensyn til de øvrige turdeltagere og de øvrige gæster på vandrehjem/hoteller. 
Det er vigtigt at du husker, at du er gæst i et andet land, og du har pligt til at respektere de værdinormer, 
der er i det land/område.  

I øvrigt gælder følgende regler: 

• Det er dit eget/dine forældres ansvar at fremskaffe de nødvendige rejsepapirer så som pas, visa, 
gult sundhedskort, blåt sygesikringskort og forsikringer. 

• Du skal altid følge de deltagende ansattes anvisninger. Gør du ikke det, vil der blive givet 
henstillinger og advarsler. I særligt grove tilfælde kan en elev sendes hjem for egen regning og 
udskrives /bortvises fra gymnasiet. 

• Studieture på første årgang er altid alkoholfrie. 
• På studieture på anden og tredje årgang er det ikke tilladt at drikke alkohol i forbindelse med 

transport til og fra bestemmelsesstedet. 
• Alkoholindtagelse og støjende adfærd på værelserne på overnatningsstederne er ikke tilladt. 
• Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller optræde beruset i forbindelse med arrangementer og 

besøg, der er en del af rejsen. Indtagelse af andre rusmidler (euforiserende stoffer) i forbindelse 
med en studietur vil altid medføre en hjemsendelse for egen regning samt en 
bortvisning/udskrivning fra gymnasiet. 

• Det er ikke tilladt at forlade sin rejsegruppe uden at have givet besked om, hvor man vil tage hen. 
Det er vigtigt, at du altid følges med en eller flere af dine kammerater, hvis du forlader din 
rejsegruppe. 

• Du må ikke foretage handlinger, der kan virke stødende eller provokerende over for de mennesker 
og kulturer, du besøger. 

I forbindelse med arrangementer kan der gælde specifikke regler, som vil blive omdelt til alle deltagere før 
arrangementets start. 

I tilfælde, der ikke umiddelbart giver bortvisning, vil overtrædelser af ovenstående reglement for studieture 
vil senest ved hjemkomsten blive fulgt op af en skriftlig advarsel. 

Rygepolitik 
Teknisk Gymnasium Sønderjylland er totalt røgfrit både inde og ude. Også e-cigaretter, snus og andre 
tyggetobaksprodukter er omfattet af reglerne. Rygepolitikken gælder alle, der færdes omkring gymnasiet 
f.eks. elever, ansatte og gæster (forældre, håndværkere osv.). 

Forsikring 
Hvis du gør skade på gymnasiets bygninger, inventar, bøger og udstyr skal du betale erstatning. Din egen 
indbo- eller ulykkesforsikring skal dække, hvis din computer bliver stjålet på gymnasiet, eller hvis du 
kommer til skade på gymnasiet. 

Gymnasiet har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Vi er omfattet af den statslige 
selvforsikringsordning og må ifølge Børne- og undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der 
dækker eleverne. 

Forsikring ved rejser i EU 
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Når elever tager på studieture inden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en 
hjemtransportforsikring. 

Elever skal have sit gule sundhedskort med og bør i visse tilfælde også medbringe det blå sygesikringskort. 
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