
STUDIE- OG ORDENSREGLER 
 
GREVE GYMNASIUM



2    Studie- og ordensregler

– hvad forventer vi af eleverne på Greve 
Gymnasium?

På Greve Gymnasium forventer vi, at du:

 > har lyst til at lære
 > kan lide at læse, skrive og regne
 > er nysgerrig      
 > kan sætte dig mål og finde ud af, hvordan du bedst opnår dem
 > er indstillet på, at arbejde med noget, der ikke altid opleves interessant
 > er villig til at lære mange nye faglige begreber
 > kan arbejde selvstændigt og planlægge din tid
 > er indstillet på at du skal aflevere mange skriftlige opgaver
 > kan modtage en kollektiv besked
 > kan møde som planlagt og aftalt
 > er indstillet på at arbejde sammen –  også med nogle du ikke selv ville 
have valgt

 > har lyst til at bidrage aktivt til fællesskabet – både i din klasse og på skolen

At være uddannelsesparat betyder, at du skal have de faglige, personlige og 
sociale kompetencer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

UDDANNELSESPARATHED
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Indledning

På Greve Gymnasium lægger vi vægt 
på at skabe en tryg og inspirerende 
skolekultur. Det er bedste forudsæt-
ning for at udvikle sig fagligt og men-
neskeligt og samtidig gøre den en-
kelte i stand til at være en aktiv med-
borger i vores demokratiske sam-
fund. En væsentlig del af vores skole-
kultur er, at vi har en åben dialog om 
udviklingen af Greve Gymnasium. 

I dette hæfte kan du læse om at være 
uddannelsessparat > skolens studie- 
og ordensregler 

Reglerne er vedtaget på baggrund af 
Undervisningsministeriets bekendt-
gørelse nr. 1338 af 09/12/2019 om 
studie- og ordensregler m.v. i de 
gymnasiale uddannelser (se be-
kendtgørelsen her). Reglerne er fast-
sat efter høring i elevrådet, pædago-
gisk råd og bestyrelsen. Alle elever og 
ansatte på skolen er orienteret om 
regelsættet, som også er offentligt 
tilgængeligt på skolens hjemmeside. 

Greve Gymnasium er et uddannel-
sessted og arbejdssted for cirka 1200 
mennesker. Den enkeltes adfærd har 
betydning for andres muligheder. Der 
skal udvises omtanke og hensyn til 
skolens funktion, inventar og mate-
riel i alle situationer på og udenfor 
skolen i skolemæssig sammenhæng. 
Almindelige regler for god opførsel 

gælder overalt på skolen og i alle sko-
lesammenhænge. Derfor gælder 
også, at ingen på Greve Gymnasium 
må udsættes for - eller udsætte andre 
for - nedværdigende eller krænkende 
behandling. Overtrædelse af studie- 
og ordensreglerne kan medføre 
sanktioner, som beskrevet i afsnittet 
Sanktioner.

Værdier

På Greve Gymnasium skal alle 
være en del af et fællesskab i 
trygge rammer. Der skal være 
mulighed for individuel udfoldelse 
med respekt for fællesskab 
og demokrati. Vi værdsætter 
mangfoldighed og tolerance, 
fordi de udvider vores horisont 
og viser os andre perspektiver 
end vores egne. Nysgerrighed, 
arbejdsomhed og interesse for viden 
er udgangspunktet for, at vi kan virke 
i verden med viden, lyst og mod. 
Derfor er det en central værdi, at vi 
hele tiden engagerer os i fagene, 
hinanden, gymnasiet og verden 
uden om gymnasiet.

Vores vision er at Greve Gymnasium 
– med viden, lyst og mod udforsker, 
udvikler og udvider verden sammen.

Hvis man skal kunne udforske, ud-
vide og udvikle verden, kræver det 
viden fra fagene, evne til at omsætte 
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gelse  i alle timer og ved andre former 
for undervisningsaktiviteter.
For at styrke den gensidige ansvarlig-
hed for det optimale udbytte af un-
dervisningen gennemføres der lø-
bende evalueringer og mindst én 
gang årligt en anonym evaluering af 
undervisningen i alle klasser og på 
alle hold.

Mødepligt

Eleverne har pligt til at følge alle klas-
sens/holdets undervisningsmoduler. 
Elever, der ikke er til stede ved under-
visningens start, noteres fraværende 
for det pågældende modul. Elever, 
der forlader undervisningen i løbet af 
et modul, noteres ligeledes fravæ-
rende for det pågældende modul, 
hvis ikke andet er aftalt mellem lærer 
og elev. Der gives fravær for 50% af et 
modul, hvis eleven har været til stede 
mere end halvdelen af tiden.
Ved en række aktiviteter godskrives 
fraværet (som fx elevrådsmøder, eks-
kursioner med et andet hold mv.).   
Hvis læreren ikke møder til undervis-
ningen, skal eleverne med det sam-
me henvende sig på kontoret. Flyttet 
eller aflyst undervisning skal fremgå 
af Lectio. Aflysninger af undervisnin-
gen skal i videst muligt omfang und-
gås.   

Sygefravær eller andet fravær

Ved sygdom skal der ringes til skolen 
om morgenen mellem 7.30 og 9.30. 

den viden i skiftende sammenhænge 
samt lyst og mod til at blande sig i 
verden. Viden, lyst og mod er dermed 
hinandens indbyrdes forudsætnin-
ger. De strategiske pejlemærker er:

• Vi udvikler vidende elever, som kan 
sætte deres viden i spil
• Vi fremmer elevernes lyst til at for-
dybe sig og deltage aktivt
• Vi styrker elevernes mod til at turde 
sætte sig selv på spil og handle i ver-
den

Ovenstående refererer til en strategi, 
som elever, lærere, ledelse og besty-
relse i samarbejde har udviklet. Vi 
tager strategien alvorligt og Studie- 
og ordensreglerne skal dermed også 
understøtte strategien og de bagved-
liggende værdier og visioner. 

Elevernes aktive deltag-
else i undervisningen 
samt møde- og 
afleveringspligt

Forberedelse, deltagelse i og 
evaluering af undervisningen

Vi forventer, at alle møder velforbe-
redte og deltager aktivt i undervis-
ningen. 
Både elever og lærere er ved deres 
adfærd og kommunikation ansvarlige 
for et optimalt studieforløb, hvilket 
kræver koncentration og aktiv delta-
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Efter fravær fra undervisning skal ele-
ven skrive fraværsårsag i Lectio. 
Placeringen af ferier fremgår af se-
mesterplanen og af skolens hjemme-
side. Der kan ikke afviges fra denne 
ferieplan.
Ved sygdom, fx i forbindelse med 
eksamen, og ved længerevarende 
sygdom kan skolen forlange en læ-
geerklæring (som eleven selv skal 
fremskaffe og evt. betale for).   

Skriftlige opgaver

Alle skriftlige opgaver skal afleveres til 
tiden og skal i overensstemmelse 
med almindelig videnskabelig rede-
lighed være udarbejdet af eleven selv. 
Der undervises i at undgå plagiat i 
fagene. Hvis to eller flere elever sam-
arbejder om en opgavebesvarelse, 
angives dette af alle, der deltager i 
samarbejdet.
En opgave, der ikke opfylder ovenstå-
ende krav, eller som ikke har den kva-
litet og kvantitet i besvarelsen som er 
forudsat og aftalt ved udlevering af 
opgaven, medtæller ikke som en af-
leveret skriftlig opgave. I tilfælde af 
snyd, fx plagiat, tager læreren i første 
tilfælde en samtale med eleven om 
årsager til snyden. Udgangspunktet 
er at hjælpe og understøtte elevens 
læring. Efterfølgende tilfælde af snyd 
meddeles til teamledelsen og i gen-
tagne tilfælde indberettes til uddan-
nelseschefen, som tager stilling til 
sanktion. Snyd ved eksamen behand-
les efter reglerne i eksamensbe-
kendtgørelsen (kan ses her). Snyd i 
forbindelse med den daglige under-
visning, herunder ved årsprøver, kan 
sanktioneres i medfør af studie- og 

ordensreglerne.
Elever, der er sygemeldt ved afleve-
ringsfristen for en skriftlig opgave, 
skal aflevere opgaven eller aftale en 
ny afleveringsfrist senest i næste lek-
tion med den pågældende lærer.

Terminsprøver, ekskursioner, 
fællesarrangementer, selvstændigt 
arbejde og virtuel undervisning mv.

Mødepligten til undervisningen gæl-
der også for terminsprøver, årsprøver 
og ekskursioner samt ved fællesar-
rangementer. Ved ekskursioner og 
fællesarrangementer forventes, at 
eleverne møder rettidigt og udviser 
respekt, nærvær og deltagelse over-
for henholdsvis besøgte værter og 
inviterede gæster.

Ligeledes registreres der uddannel-
sestid i forbindelse med aftale om 
selvstændigt arbejde og virtuel un-
dervisning, hvor fx opgaveaflevering 
eller elektronisk log indgår i elever-
nes uddannelsestid.

Studieaktivitet

Manglende tilstedeværelse ved un-
dervisningen og manglende afleve-
ring af skriftlige opgaver indgår i vur-
deringen af elevens studieaktivitet.

Opgørelse til eleverne

Skolen sikrer, at eleverne kan se læ-
rernes notering af ugens fravær på 
Lectio senest søndag kl. 24.00. Eleven 
har herefter mulighed for at afgive 
bemærkninger hertil ift. rigtigheden 
af det registrerede fravær, og skal 
angive fraværsårsag. Hvis der  ikke 
bemærkes noget til rigtigheden vil 
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Krænkende adfærd

Skolekulturen på Greve Gymnasium 
skal være præget af gensidig respekt, 
tolerance, høj trivsel og tryghed. På 
Greve Gymnasium accepterer vi ikke 
adfærd, der krænker andre.

Krænkende adfærd betyder, at et andet 
menneskes værdighed krænkes, og 
krænkelsen kan være af både fysisk og 
psykisk art. Der kan både være tale om 
aktive handlinger, og om at undlade at 
handle. Krænkende adfærd kan også 
være med baggrund i f.eks. etnicitet, 
religion, køn, seksualitet, alder eller han-
dicap. Det er den enkeltes oplevelse af 
at have været udsat for krænkende ad-
færd, der er udgangspunktet for, om der 
foreligger krænkende adfærd. Det er 
således ikke afgørende, om handlin-
gerne er udtryk for ubetænksomhed 
eller et decideret ønske om at krænke 
fra afsenderens side.

Krænkende adfærd kan også have ka-
rakter af mobning. At blive mobbet be-
tyder, at man – regelmæssigt og over tid 
– udsættes for ubehagelig, nedværdi-
gende eller sårende behandling fra én 
eller flere personers side. Mobning kan 
forekomme i både fysisk, verbal og 
skriftlig form – herunder elektronisk 
form. Drillerier, der af begge parter op-
fattes som godsindede eller som enkelt-

fraværet være at betragte som korrekt 
givet.

Særligt om virtuel undervisning

Eleverne skal deltage aktivt i alle skolens 
planlagte undervisningsaktiviteter, her-
under også virtuel undervisning. Aktiv 
deltagelse betyder, at man møder forbe-
redt og klar til undervisningen og indgår 
i de planlagte aktiviteter, bidrager til dis-
kussioner og gruppearbejder m.m. Også 
i den virtuelle undervisning skal alle bi-
drage til at skabe et trygt undervisnings-
rum, og det kræver at alle deltagere i det 
virtuelle rum opfører sig respektfuldt 
overfor hinanden.
 
Særligt for virtuel undervisning gælder 
det, at eleven som udgangspunkt delta-
ger med tændt kamera, med mindre 
andet er aftalt med læreren.
 
Det er ikke tilladt at optage lyd, billeder 
og film på skolen og i undervisningen, 
herunder også ved virtuel undervisning, 
med mindre læreren i hver enkel situa-
tion giver tilladelse. 
 
Det er generelt ikke tilladt at anvende 
billeder af elever og medarbejdere uden 
den enkeltes skriftlige accept, heller ikke 
fra den virtuelle undervisning. Det er 
ikke tilladt at bringe billeder/optagelser 
af skolens elever eller medarbejdere i 
offentligt tilgængelige fora (fx på sociale 
medier). 

STUDIE- OG ORDENSREGLER
- FORTSAT
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stående konflikter, er ikke mobning.

Krænkende handlinger kan også være af 
seksuel karakter fx i form af uønsket ver-
bal, nonverbal eller fysisk adfærd med 
seksuelle undertoner med det formål 
eller med den virkning at krænke en 
persons værdighed. Hvis man som elev 
oplever at blive krænket kan man hen-
vende sig til sin studievejleder, uddan-
nelseschef eller til rektor. Hvis man væl-
ger at klage, kan en sådan klage ikke 
være anonym. Sagen vil blive håndteret 
således, at parterne i sagen alle høres og 
alle behandles respektfuldt. Når under-
søgelsen er gennemført, vurderer rektor, 
hvorvidt og hvordan adfærden skal 
sanktioneres. Se afsnittet om sanktioner. 

Udfaldet kan også være en mæglings-
proces mellem de involverede parter. 

Vold og uacceptabel adfærd mv. 

Skolen accepterer ikke hverken voldelig, 
aggressiv eller truende adfærd, der vir-
ker nedværdigende eller krænkende. 
Det betyder, at handlinger og adfærd af 
denne type kan medføre bortvisning og 
udskrivning fra skolen uden forudgå-
ende advarsel. 

Skolen kan beslutte at en elev kan 
midlertidigt hjemsendes mens en 
sag undersøges.
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Studieture

På studieture og andre rejser ud af huset 
gælder skolens almindelige ordensreg-
ler. Derudover skal lokale normer og 
ordensregler overholdes efter lærernes 
anvisninger.
Studieturene er i udgangspunktet alko-
holfrie, men lærerne kan tillade, at der 
indtages alkohol i begrænset omfang til 
en afsluttende middag. Lærerne oplyser 
altid på forhånd om de regler angående 
alkohol, der gælder for rejsen. For så vidt 
angår rusmidler gælder det på studie-
ture og andre rejser ud af huset, at ele-
verne ikke må medbringe, indtage, ud-
veksle eller være påvirkede af rusmidler. 
Der kan ikke aftales nogen fravigelser 
herfra.

Ved overtrædelser af reglerne på studie-
ture og andre rejser ud af huset vil de 
nedenstående sanktioner kunne kom-
me på tale. Endvidere kan eleven blive 
hjemsendt for egen regning, dog altid i 
samråd med rektor. 

Særlige regler om skolens 
inventar, herunder it-
udstyr

Brug af inventar og bygning

Det er en fælles opgave at sikre, at sko-
lens bygninger og inventar er i pæn 
stand til de næste brugere. Dette bety-
der, at der hviler et særligt ansvar for 
orden og rydelighed på alle, der har 

Særlige regler om alkohol 
og andre rusmidler samt 
rygning

Alkohol og/eller rusmidler må ikke 
medbringes, udveksles eller indtages 
og elever må ikke møde påvirkede af 
alkohol eller andre rusmidler af nogen 
art: 

- I skoletiden, ved arrangementer og 
aktiviteter i skoleregi, på hytteture og 
ekskursioner – uanset om aktiviteterne 
foregår på skolens område eller ej
- På skolens område i øvrigt
- På arealer i nærheden af skolen, hvor 
eleverne kan forbindes med Greve 
Gymnasium

Rektor kan i enkelte tilfælde fravige disse 
regler.
Til fester kan elever, der ved ankomsten 
eller ved deres adfærd til festen viser at 
have indtaget for meget alkohol blive 
hjemsendt. Elever kan testes ved ind-
gangen og sendes hjem ved en
promille på mere end 0,5.

Skolen kan bede om, at elever lader sig 
teste for rusmiddelpåvirkning.

Greve Gymnasium er en røgfri skole. 
Dette gælder også til fester, cafeer og 
andre særlige arrangementer. “Røgfri 
politik for Greve Gymnasium” (se her og 
på skolens hjemmeside) gælder som en 
integreret del af skolens studie- og or-
densregler.

STUDIE- OG ORDENSREGLER
- FORTSAT
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brugt et lokale eller et område på skolen, 
samt at der ikke er påført skolens mate-
riel skade af nogen art.
Inden undervisningslokalerne forlades 
hænges stolene op på bordene og lyset 
slukkes og det sikres, at der er rydeligt.
I skolens kantine, PLENUMsalen, sam-
lingssal og studiehjørner mv. er der 
selvafrydning, dvs. alle sørger selv for at 
papir, tallerkner, bestik mv. efter brug 
ender i affaldskurvene. Leg med vand 
og sne må ikke finde sted på skolen.     
Særlig bemærkes det, at graffiti, skriv-
ning på borde, vægge eller andet mate-
riel ikke er tilladt.

Overtrædelse af ovenstående indberet-
tes til rektor, der træffer afgørelse om 
sanktion. 

Særlige faglokaler skal være aflåst i fri-
kvarterer mv. og må ikke benyttes af 
elever uden særlig tilladelse fra faglæ-
rere.

Særligt om skolens it, netværk mv.

Kommunikation på Lectio kan kontrol-
leres ved mistanke om misbrug, eller 
anden upassende adfærd. Ligeledes 
overvåges det trådløse net for misbrug. 
Se mere på skolens hjemmeside.

Opslag

Det er ikke tilladt at lave opslag på andet 
end skolens opslagstavler. Opslag skal 
være forsynet med læseligt navn.

Reklamer mv.

Der må ikke uddeles reklamer, brochu-

rer eller andet materiale på skolen uden 
godkendelse fra kontoret. 

Øvrige regler og forhold

Aflevering af bøger og andre 
undervisningsmaterialer

Skolens bøger og andre undervisnings-
materialer udlånt til den enkelte elev 
skal afleveres i samme stand, som de 
blev modtaget. Elevens lån registreres 
ved skanning af sundhedskort eller stu-
diekort. 
Bøger skal afleveres når de bliver hjem-
kaldt. 
For bøger lånt på skolens bibliotek er 
lånetiden en måned, medmindre andet 
er aftalt. Ikke afleverede materialer skal 
erstattes.

Forsikring

Skolen har ikke forsikring der dækker 
elevers (eller de ansattes) private gen-
stande, der bortkommer eller ødelæg-
ges ved hændelige begivenheder på 
skolen. Elevernes (eller de ansattes) 
egne forsikringsforhold er afgørende i 
disse tilfælde. 
Samme forhold gælder for tyveri af en 
hver art.

Mobiltelefoner mv.

Af hensyn til studiemiljøet skal mobilte-
lefoner være slukket/sat på lydløs i ti-
merne, og de må ikke bruges hvis ikke 
andet er aftalt med læreren.

Omklædningsrum til idræt

Værdigenstande må ikke efterlades i 
skolens omklædningsrum pga. risiko for 
tyveri.
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Mobiltelefoner, punge, ure, pc’er mv. 
skal opbevares i pengeskabene i de 
øverste omklædningsrum eller sammen 
med andre værdigenstande i elevska-
bene i skolens garderobe.

Videoovervågning

Skolen er på centrale fællesområder 
videoovervåget. Optagelser kan evt. 
inddrages i afklaring af uhensigtsmæs-
sige hændelser.

Sanktioner

Ved overtrædelse af skolens studie- 
og ordensregler bestemmer rektor, 
hvad der videre skal ske. Rektor træffer 
afgørelse om det er tilstrækkeligt med 
en pædagogisk tilrettevisning eller 
om en af følgende sanktioner skal 
iværksættes:

1. Advarsel
2. Udelukkelse fra konkrete arrange-
menter eller aktiviteter
3. Midlertidig udelukkelse fra undervis-
ningen på op til 10 dage på et skoleår
4. Henvisning til at aflægge prøve i et 
eller flere fag
5. Fortabelse af retten til at blive indstil-
let til prøve
6. Permanent bortvisning

Derudover kan man ved manglende 
studieaktivitet blive frataget retten til 
Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter 
gældende bekendtgørelse.

Iværksættelse af en sanktion kan gøres 

betinget af, at skolens studie- og or-
densregler ikke overtrædes igen. 

Skolen kan beslutte af en elev kan 
midlertidigt hjemsendes mens en 
sag undersøges.

Advarsel

Normalt vil der forinden ovennævnte 
sanktioner (2-6) være givet en advarsel, 
men I særligt alvorlige tilfælde eller i 
gentagelsestilfælde kan sanktionen 
iværksættes uden forudgående skriftlig 
advarsel.

Normalt bortfalder en advarsel efter et 
år.

Oprykning til næste klasse

Oprykning til næste klassetrin forudsæt-
ter at alle prøver er aflagt. Rektor kan, 
hvis en elevs samlede gennemsnit for 
det pågældende skoleår er under 2,0 
(taget som et simpelt gennemsnit af 
opnåede karakterer inklusiv afsluttende 
standpunktskarakterer), nægte opryk-
ning til næste klassetrin. En vurdering 
heraf baseres på en samlet vurdering af 
elevens mulighed for at få et tilstrække-
ligt udbytte af undervisningen, gen-
nemføre på normeret tid etc. Ved næg-
tet oprykning vil eleven blive udskrevet 
af skolen eller kan blive tilbudt at gå sko-
leåret om.

Klagevejledning

Sanktioner vil blive forelagt eleven (eller 
forældrene, hvis eleven er under 18 år) 
til partshøring inden endelig afgørelse 
træffes.
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Derudover kan eleven (eller foræl-
drene)inden 10 dage (for så vidt angår 
klage over en skriftlig advarsel er kla-
gefristen 5 dage) klage til 
Undervisningsministeriet over rektors 
endelige afgørelse om iværksættelse 
af en af de ovennævnte sanktioner 
over for en elev, der ikke overholder 
skolens studie- og ordensregler.

Klagen indgives skriftligt til skolens 
rektor, der videresender den til mini-
steriet sammen med sin egen udta-
lelse i sagen og klagerens evt. kom-
mentar hertil.

En klage over en sanktion har ikke 
opsættende virkning, dvs. at sanktio-
nen afventer ikke den endelig afgø-
relse, medmindre rektor henholdsvis 

ministeriet i særlige tilfælde træffer 
beslutning herom.

Orientering om studie- 
og ordensreglerne

Nye elever modtager dette 
hæfte forud for skolestart 
sammen med skolens øvrige 
introduktionsmateriale. Desuden 
sker der i introduktionsperioden 
en generel introduktion til skolens 
studie- og ordensregler.

Ligeledes findes skolens studie- og 
ordensregler på skolens hjemmeside. 
Og i relevante sammenhænge henvi-
ses der til dem på morgensamlinger 
og i andre fora.  
Eleverne har pligt til at kende og 
overholde disse regler.

Disse regler er gældende fra 1/5 2022
Mette Trangbæk
Rektor
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