Studie- og ordensregler for
Tønder Gymnasium
På Tønder Gymnasium ønsker vi at fremme tryghed og trivsel og at skabe et godt lærings- og
arbejdsmiljø. Tønder Gymnasium skal være et trygt og rart sted at være for alle elever, ansatte og gæster
på skolen. Alle, der færdes på skolen, har krav på at blive behandlet respektfuldt og imødekommende, og
alle har pligt til at opføre sig respektfuldt og imødekommende over for andre.
Et godt lærings- og arbejdsmiljø er også betinget af, at eleverne møder til undervisningen og bidrager
aktivt til den.
I vores studie- og ordensregler har vi fastlagt, hvilke krav der stilles til elever på skolen, og hvad man som
elev kan forvente af andre.
Reglerne følger Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9/12/2019 om studie- og
ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Ordensreglerne er godkendt af bestyrelsen d. 29.
september 2020.
Vi orienterer elever og ansatte på Tønder Gymnasium om studie- og ordensreglerne, og de er
tilgængelige på vores hjemmeside.

Studieregler
Studiereglerne har til formål at støtte et positivt og frugtbart læringsmiljø, hvor elever møder til
undervisningen og bidrager aktivt til den.
Elever på Tønder Gymnasium har pligt til at møde til undervisningen og deltage aktivt i undervisningen.
Dette gælder, uanset hvor undervisningen foregår, f.eks. også på en studierejse. Elever har også pligt til
at deltage i anden undervisning end den, der kræver fysisk tilstedeværelse, for eksempel selvstændigt
arbejde og virtuel undervisning. Elever skal desuden deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver, andre
interne prøver og lignende.
Elever har pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt. Skriftlige opgaver skal udarbejdes uden snyd.
Det betragtes f.eks. som snyd, hvis man afleverer noget, en anden helt eller delvist har udarbejdet, eller
hvis man bruger hjælpemidler, der ikke er tilladt.
Hvis en elev ikke møder til undervisningen, bliver dette regnet som fravær uanset årsagen. Er man delvist
fraværende fra en lektion, kan hele lektionen blive regnet som fravær.
Ved længerevarende sygdom kan skolen forlange dokumentation for sygdom, f.eks. i form af en
lægeerklæring. Udgifterne hertil afholdes af eleven.
Tønder Gymnasium kan efter anmodning og konkret vurdering helt eller delvist fritage en elev fra
deltagelse i et eller flere fag, når eleven på grund af f.eks. et handicap ikke kan deltage aktivt i hele
undervisningen i faget eller fagene.

Ordensregler
Ordensreglerne skal fremme trygheden og trivslen på skolen og understøtte et lærings- og arbejdsmiljø,
hvor alle bliver behandlet respektfuldt og imødekommende.
Elever på Tønder Gymnasium skal altid overholde almindelige normer for god orden og samvær og sikre
respektfulde relationer til de personer, der har deres gang på skolen, herunder andre elever, ansatte
samt bestyrelsesmedlemmer. Ordensreglerne gælder også i alle former for skriftlig og elektronisk
kommunikation, herunder på digitale platforme.
Elever har pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver
mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.
Elever skal bidrage til arbejdsro og ikke optræde støjende eller forstyrrende. Skolens lokaler, arealer,
faciliteter og inventar skal bruges med omtanke, og elever skal deltage i individuel og fælles oprydning.
Tønder Gymnasium accepterer ikke mobning, det vil sige gentagne krænkende handlinger af en anden
person. Se også vores anti-mobbe-strategi. Elever må ikke optage, videreformidle og dele lyd- og
billedmateriale af en andens private forhold uden samtykke eller i det hele taget optage, videreformidle
og dele lyd- og billedmateriale, som kan krænke andres blufærdighed eller personlige integritet.
Elever skal bidrage til, at alle kan færdes trygt på skolen. Elever må ikke optræde truende eller voldeligt.
Vi har røgfri skoletid, hvilket indebærer, at elever og personale ikke må ryge fra 7.50 til 15.15 samt i
forbindelse med arrangementer uden for skoletiden. Der må heller ikke ryges på skolens område uden
for skoletiden.
Der må ikke indtages alkohol på skolen, medmindre andet er aftalt med skolens leder, f.eks. i forbindelse
med fester.
Besiddelse og/eller anvendelse af rusmidler er forbudt. Det er ikke tilladt at møde påvirket af alkohol
eller andre rusmidler til undervisningen. Ved mistanke om påvirkning kan skolen anmode en elev om
frivilligt at aflægge en test for rusmidler.

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne
Elevernes fravær opgøres jævnligt, og hvis en elevs fravær skønnes for højt, indkaldes eleven til en
samtale med studievejleder eller leder. Hvis en elev overtræder skolens ordensregler, indkaldes ligeledes
til samtale.
Overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan have nedenstående konsekvenser. Skolens ledelse
vurderer i det enkelte tilfælde, hvilken konsekvens en given overtrædelse af studie- og ordensreglerne
skal have:
-

En pædagogisk tilrettevisning (mundtligt eller skriftligt)
En skriftlig advarsel.
SU bortfalder. Da man skal være studieaktiv for at modtage SU, kan SU’en bortfalde ved fravær,
jf. SU-loven LBK nr. 1037 af 30/08/2017
Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete typer aktiviteter og arrangementer
Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage. Skolen registrerer i givet fald
elevens fravær under udelukkelsen som fravær

-

-

-

Henvisning af eleven 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. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende
uretmæssig adfærd
Tab af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår.
Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning
om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste
klassetrin
Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb, medmindre andet fremgår. Advarsler, som
er givet på grund af medvirken eller tilskyndelse til snyd, bortfalder normalt ikke.
Tønder Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion er betinget, det vil sige at den alene
iværksættes, såfremt reglerne igen overtrædes inden for en nærmere bestemt periode. Tønder
Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet.

Registrering af elevers deltagelse i undervisningen
Tønder Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også aflevering af
skriftlige opgaver.
Hvis en elev er fraværende fra en lektion, skal årsagen til fraværet angives i Ludus, f.eks. sygdom,
lægebesøg, deltagelse i Forsvarets Dag, elevrådsmøder eller lignende.

Nægtelse af oprykning til næste klassetrin
Tønder Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse
med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017. Dette kan ske, hvis
det uvægtede gennemsnit af prøve- og evt. standpunktskarakterer ligger under 2,0, se §10 stk. 2. Skolen
kan på baggrund af en faglig vurdering afgøre, at eleven kan gå det klassetrin om, som eleven senest har
gennemført.

