
Ordens og samværsregler for FGU Nordvestsjælland. 

Kære Elev på FGU Nordvestsjælland 

Velkommen til! 

På FGU Nordvestsjælland vil vi gerne gå en ekstra mil for dig. Du vil møde dygtige og engagerede lærere, 
som sætter din trivsel højt på dagsorden. 

Trivsel kommer, når vi mennesker er i kendte rammer. Når vi ved, hvad der forventes af os.  Du har ret til at 
vide, hvad vi forventer af dig.  

Vi forventer af dig 

 At du positivt bidrager til, sammen med dine lærere, at opfylde din uddannelsesplan.
 At du overholder de aftaler, vi laver, og giver besked, hvis der sker noget uforudset.
 At du gør dit bedste for at samarbejde og omgås dine lærer og andre elever venligt, respektfuldt og

med tolerance overfor forskellighed. Det samme gælder, når du i skoletiden er på digitale
platforme.

 At du deltager i oprydning og rengøring af skolens lokaler.
 At du venligt sørger for at tage godt imod nye elever, og fortæller dem, hvad reglerne er.
 At du overholder rygepolitikken som er: Rygning er tilladt i rygezonen, når der er pause. Ellers ikke.
 Når noget forhindrer dig i at møde på skolen, så skal du melde dette mellem kl. 8.00-8.30 til

administrationen på skolen og ellers til din PGU/AGU-lærer.
 At du taler med din lærer eller vejleder, hvis der er noget, du synes, vi bør vide om dig 😊

Vi har nogle enkle forbud 

 Vi accepterer ikke vold, truende adfærd, hån, skældsord og lignende.
 Mobning, respektløs adfærd eller anden form for chikane, både fysisk og digitalt er forbudt.
 Du må ikke filme eller optage personale eller elever uden samtykke, og skolens ledelse kan

tilbageholde elevens private genstande i op til 24 timer, hvis der er mistanke om optagelser eller
andet krænkende materiale på apparatet.

 Det er forbudt at vise og/eller dele videoer og billeder, som kan have et krænkende indhold.
 Det er forbudt at være påvirket af euforiserende stoffer af enhver art.

Sanktioner 

Sanktioner, overtrædelse af ordens- og samværsreglerne kan medføre: 

 En mundtlig advarsel.
 En skriftlig advarsel.
 Udelukkelse fra undervisningen - i værste fald bortvisning.
 Tilbageholdelse af skoleydelse i op til 5 skoledage.



Sanktioner i tilfælde af overtrædelse af institutionens ordens- og samværsregler1 

1. Institutionen kan mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning i tilfælde af en eller flere mindre og ikke alvorlige
overtrædelser af ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver. 

2. Institutionen kan i andre tilfælde af en eller flere overtrædelser af ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver, give eleven en skriftlig
advarsel. 

3. Institutionen kan endvidere træffe afgørelse om at iværksætte følgende sanktioner, eventuelt en kombination heraf, over for elever, der har
overtrådt ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver: 

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
2) 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. 
3) 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 passende sanktion herfor. Dette fritager dog 
ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden. Institutionen kan fastsætte i ordens- og samværsreglerne, at en tilbageholdelse af 
praktiske eller pædagogiske grunde kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor institutionens tilbud ophører, jf. lovens § 40, stk. 2, 2. pkt. 
4) Beslutning om, at eleven skal aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve, 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. 
5) Midlertidigt bortfald af skoleydelse i op til 5 skoledage.
6) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer elevens fravær under udelukkelsen som påbudt og
dermed lovligt fravær. 
7) Bortvisning fra institutionen eller en skole på institutionen og overflytning til en anden institution eller en anden skole på institutionen med
henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse 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 uddannelsesforløb er anvendt over 
for eleven. 
8) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

4. Institutionen kan også iværksætte sanktioner efter pkt. 2 og 3 i anledning af elevadfærd, der er nævnt i § 14, stk. 3, i bekendtgørelsen.

5. Institutionen kan som en foreløbig foranstaltning i følgende situationer beslutte, at eleven midlertidigt, blandt andet mens en sag undersøges
nærmere og uden reduktion af skoleydelsen, ikke må være til stede på institutionen eller i undervisningen (midlertidig hjemsendelse), eller kun 
må være til stede på institutionen i et nærmere bestemt omfang (midlertidig begrænset adgang til institutionen): 

1) Situationer, hvor institutionen anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af
institutionens ordens- og samværsregler, for eksempel hvor det er anmeldt til politiet, at en elev har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt 
ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en 
bortvisning, jf. pkt. 3, nr. 6-7. 

2) Situationer, hvor institutionen anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers
og ansattes deltagelse i undervisningen. 

6. Institutionen kan, når den træffer afgørelse om en sanktion, gøre iværksættelsen af sanktionen betinget af, at eleven ikke igen overtræder
institutionens ordens- og samværsregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode. 

7. Institutionen kan fastsætte nærmere vilkår for en betinget sanktion efter pkt. 6, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af ordens- og samværsreglerne.

2) Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at
forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af ordens- og samværsreglerne, eller egnede til, at eleven og 
eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet. 

Godkendt af ledelsen den 4/10-2019 

1 Bilag 2 i Bekendtgørelse om forberedende uddannelse.


