Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe
Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe
Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø på
Handelsgymnasiet Ribe.

Almindelig orden og samvær
De almindelige regler for voksenadfærd og god opførsel gælder selvfølgelig også på
Handelsgymnasiet Ribe, og overtrædelse kan efter en konkret vurdering føre til sanktioner.
Derudover har vi af praktiske grunde indført følgende få regler:
•

•

•

•

•

Ifølge loven om røgfri miljøer er rygning (herunder e-cigaretter) ikke tilladt på skolens
område, hverken for elever, personale, eller øvrige som færdes på skolens område.
Skolens rygepolitik er tilgængelig på hjemmesiden.
Der er forbud mod at indtage alkohol eller euforiserende stoffer i skoletiden. Enkelte,
konkrete undtagelser i forhold til alkohol kan kun bevilges af skolens leder. Skolens alkoholog rusmiddelpolitik på skolens hjemmeside.
Alle taler og skriver ordentligt til og om hinanden! Brug af skældsord, øgenavne og anden
form for mobning er uacceptabelt. Dette gælder i skolens fysiske rum samt på sociale
medier med tilknytning til skolen. Alle skal give hinanden plads og rum til udfoldelse, og vi
lægger vægt på respekt for hinandens forskellighed.
Klassen sikrer selv et godt miljø i eget lokale. Klassen sørger derfor for at holde orden i
lokalet. Når lokalet forlades, skal alt affald være lagt i papirkurven. Flasker, brugt service
mv. skal være sat på plads i kantinen eller på afrydningsvogn.
Kontaktlæreren udarbejder i samråd med klassen retningslinjer for almindelig adfærd.

Skolen har synlig rengøring. Det betyder, at rengøringsassistenterne begynder at gøre rent først
på eftermiddagen. Vis derfor respekt for deres arbejde og tag hensyn til dem og følg deres
anvisninger, når de beder dig om det.

Studieaktivitet
Eleverne har pligt til at være studieaktive, dvs. pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Det
indebærer, at du skal:

•
•
•
•
•
•

Møde forberedt til undervisningen (både klasseundervisning, virtuel undervisning og
fællesarrangementer).
Deltage aktivt i undervisningen
Aflevere dine skriftlige opgaver rettidigt.
Deltage i fastlagte prøver (fx terminsprøver, caseprøver, eksamen).
Deltage i ekskursioner (rejsereglerne er tilgængelige på skolens interne net, itslearning).
Deltage i anden forlagt undervisning.

Mødepligt/fravær
Der er mødepligt til undervisningen, og der bliver ført protokol ved alle aktiviteter, der indgår i din
uddannelse. Hvis du kommer for sent, har du ikke krav på at blive ført tilstedeværende til
undervisningen efter at fraværsregistreringen er foretaget.
Melding om fravær
Der findes kun én måde, hvorpå du kan melde fravær til skolen, og det er på skolens
administrationskontor. Hvis du ønsker at få en fraværsårsag skrevet i skemaet, kan det kun ske
fremadrettet. Du skal altså orientere skolen, inden du har fravær (på samme måde som ved en
sygemelding til fx dit arbejde).
Ønsker du efterfølgende at få ændret U-fravær til F-fravær, kan det kun ske i helt særlige tilfælde
og kun mod forevisning af dokumentation.
Ved sygdom
Kontakt skolens administrationskontor på tlf. 76 88 21 00 om morgenen fra kl. 7.30 – 8.00 og angiv
årsag til fravær. Hvis det skulle ske, at sygdom strækker sig over flere dage, skal du ringe ind til
skolen de pågældende dage. Du kan altså kun sygemelde dig for én dag ad gangen.
Hvis det skulle ske, at du bliver syg med jævne mellemrum eller bliver syg i en længere periode,
skal du dokumentere dette med en lægeerklæring. Lægeerklæringer er for din egen regning.
Det er ikke længere muligt at sygemelde sig via Uddata+.
Andre årsager til fravær
Skulle det ske, at du fx skal til køreprøve, undersøgelse på sygehus, speciallæge, sølvbryllup eller
andet, skal du inden fraværet henvende dig på skolens administrationskontor og angive årsagen til
dit fravær. Du skal ved forespørgsel kunne dokumentere sådanne årsager til fravær.
Det samme gælder, hvis du i løbet af skoledagen bliver nødt til at gå fra undervisningen. Du skal
da – inden du går – henvende dig på skolens administrationskontor og angive årsagen til dit
fravær.
Husk – at du mod forespørgsel skal kunne dokumentere årsagen.
Særlige tilfælde
Skulle det ske, at det bliver nødvendigt for dig, at være fraværende for undervisningen over flere
dage, skal du henvende dig til skolens uddannelsesledelse for nærmere aftale.

Al fravær registreres som fravær
Det er således, at alt fravær bliver registreret som fravær. Så uanset om det er sygdom eller andre
årsager, der gør, at du ikke kan deltage i undervisningen, vil du blive ført fraværende i skolens
protokolsystem.
Ved fravær er det dit eget ansvar selv at orientere dig om det det faglige indhold af undervisningen
og så vidt muligt selvstændigt at behandle de relevante faglige problemstillinger.
Tilstedeværelse
På såvel vores erhvervsuddannelser som vores gymnasiale uddannelser er der lovpligtige og
bekendtgørelsesmæssige krav om møde- og tilstedeværelsespligt til alle undervisnings- og
skolemæssige elevaktiviteter. Det betyder, at du skal være på skolen, med mindre undervisningen
er forlagt til andre steder, for eksempel i forbindelse med studieture og ekskursioner, hvor man så
naturligvis har tilstedeværelse disse steder.
På Handelsgymnasiet Ribe arbejder vi ihærdigt på at skabe et stærkt fagligt og socialt studiemiljø,
som fremmer læring, livsmestring og sociale relationer. Dette skulle gerne medvirke til, at du
betragter skolen som din arbejdsplads, og derfor har fuld tilstedeværelse på din uddannelse.
Vi fører dagligt protokol ved begyndelse af enhver ny lektion. På denne måde har vi et opdateret
overblik på din tilstedeværelse.
Studievejlederne
Som anført ovenfor bliver al fravær registreret. Skulle du af forskellige årsager opnå et kritisk
fravær vil skolens studievejledere straks tage en afklaringssamtale med dig, ligesom der vil blive
lavet en plan for, hvad du selv kan gøre – og hvad skolen eventuelt kan gøre – for at du igen kan
opnå fuld tilstedeværelse.
Hvis skolen vurderer, at dokumentation for fraværet er påkrævet, er det skolen, der i hvert enkelt
tilfælde afgør, hvilken dokumentation, der betragtes som fyldestgørende.
Advarselsprocedure
Såfremt du ikke overholder de aftaler, som du har indgået med skolens studievejledning, vil der
blive sat en advarselsprocedure i gang, som ved 3. og sidste advarsel kan resultere i, at du bliver
udmeldt fra skolen.
Skolens lærere og ledelse følger løbende op på elevernes tilstedeværelse, og der er regelmæssige
møder med din kontaktlærer, hvor alt fravær vurderes.
Ved en uacceptabel lav mødeprocent eller ved et påfaldende fraværsmønster (herunder i enkelte
fag), der ikke ændrer sig over tid, træder følgende procedure i kraft:
1. Hvis dit fravær er for højt eller stigende bliver du mundtligt eller på en besked i Uddata+
indkaldt til en samtale med din studievejleder. Samtalen har karakter af en mundtlig
advarsel, og samtalens konklusioner noteres i din elevsag.
2. Hvis dit fravær stiger yderligere bliver du skriftligt indkaldt til en samtale med din
studievejleder og/eller en repræsentant fra skolens ledelse og eventuelt en UU-vejleder.

Indkaldelsen, som også bliver sendt til dine forældre, hvis du er under 18 år, skal forstås
som en skriftlig advarsel, og din UU-vejleder bliver orienteret.
a. Som udgangspunkt standser skolen senest udbetalingen af SU, når vi vurderer, at
du ikke er studieaktiv, men alt efter fraværets årsag kan der laves individuelle
aftaler. Når du over en periode på mindst fire uger har vist, at du igen er studieaktiv,
er det dit eget ansvar, at du får søgt SU.
3. Hvis dit fravær bliver uacceptabelt højt bliver du skriftligt indkaldt til en samtale med skolens
ledelse. Indkaldelsen, som sendes anbefalet og med kopi til dine forældre, hvis du er under
18 år, skal forstås som sidste skriftlige advarsel. Ved samtalen aftaler vi, hvilke
konsekvenser fortsat fravær eller manglende afleveringer vil få, og som udgangspunkt er alt
fravær herefter udslagsgivende, indtil fremmødeprocenten og studieaktiviteten igen er på et
acceptabelt niveau. Alt efter forsømmelsernes karakter kan konsekvenserne blive:
a. Eksamen i fuldt pensum i samtlige fag (EUX)
b. Fortsat standset udbetaling af SU, indtil studieaktiviteten igen er på et acceptabelt
niveau.
c. Skoleåret skal tages om.
d. Bortvisning.
Sanktionerne meddeles skriftligt.
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