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Indledning 
 

Kære elev. 

Velkommen til Høng Gymnasium og HF. Vi glæder os til at møde dig og påvirke dig i din 
dannelsesrejse ind i ungdom og studieliv. For at have de bedste betingelser for indlæring og trivsel, 
er her et par retningslinjer. 
Reglementet er blevet til på baggrund af ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de 
gymnasiale uddannelser”. 
 

Studieregler 
 
Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen, dvs. møde op til undervisningen, aflevere de 
skriftlige opgaver til tiden, deltage i terminsprøver, årsprøver o. lign. samt i ekskursioner og anden 
undervisning. Du kan til gengæld forvente, at din underviser møder forberedt op til dine timer og 
giver dig feedback på de opgaver, du afleverer til tiden. 
 
Din underviser registrerer din deltagelse i timerne i Lectio, hvor du altid selv kan følge med i 
registreringen. Hvis du mener, at du er blevet registreret fraværende uden at have været det, taler du 
i første omgang med den lærer, der har registreret fraværet, om det. 
 
Alle former for fravær medregnes som fravær. Derfor er det vigtigt, at du holder skolen orienteret 
om årsagen til et dit fravær. Du skal derfor skrive årsagen til dit fravær i Lectio.  
 
Ved længere tids fravær, eller hvis skolen skønner, at der er tvivl om årsagen til fraværet, kan 
skolen forlange en lægeerklæring. Du skal selv betale lægeerklæringen. 
 
Hvis skolen skønner, at du tilsidesætter pligten til at deltage aktivt i undervisningen, får du en 
skriftlig advarsel af skolens ledelse eller studievejleder. 
 
Hvis skolen skønner, at du fortsat har for meget fravær fra undervisningen, kan skolens ledelse efter 
en konkret vurdering iværksætte følgende sanktioner: 
• Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 
• Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage. Udelukkelsen registreres som fravær. 
• Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin. 
• Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag. 
• Bortvisning. 
I særligt alvorlige tilfælde kan ovennævnte sanktioner iværksættes uden forudgående advarsel. 
 
Hvis du har fravær, skal skolen også vurdere, om du er studieaktiv i forhold til SU-reglerne. 
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Skønner skolen, at du ikke er det, mister du retten til at modtage SU. 
 
Dit tilstrækkelige udbytte af undervisningen er forudsætningen for oprykning til næste klassetrin. 
Derfor skal skolen ved skoleårets afslutning vurdere dit standpunkt. Du har krav på oprykning, når 
dit vægtede karaktergennemsnit er 2,0 eller derover. For gymnasieelever medregnes 
standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning i det vægtede gennemsnit. 
 
Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit er under 
2,0, og hvis skolen vurderer, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. 
Skolens ledelse træffer den endelige beslutning om oprykningen, efter at du har haft lejlighed til at 
udtale dig. 
Du kan klage over skolens sanktioner og nægtelse af oprykning til Undervisningsministeriet, inden 
2 uger fra afgørelsen er meddelt. Klagevejledning udleveres i så fald af skolen. Klager har normalt 
ikke opsættende virkning, det betyder, at sanktionen gælder, indtil der er truffet en ny afgørelse. 
 

Eksamen og årsprøver 
 
For at gøre det let og overskueligt for dig så har vi samlet vigtig information i ”Værd at vide om 
eksamen”, som du finder på Lectio eller ved at henvende dig på kontoret. Her kan du læse, hvordan 
du skal forholde dig til eksamen og årsprøver. 
 
Ordensregler 
 
Det er helt afgørende for din og dine studiekammeraters læring, at I alle trives. Derfor skal du 
udvise hensyn og respekt over for studiekammerater, ansatte og skolen. Du kan forvente, at skolens 
ansatte og dine kammerater vil udvise samme hensyn og respekt over for dig. 
 
Vi forventer, at du behandler skolens bøger, bygning og genstande med respekt og ansvar. Du er 
erstatningsansvarlig for bortkomne, ødelagte eller misligholdte bøger og genstande. 
 
Det er fastsat ved lov, ”Lov om røgfrie miljøer”, at der ikke må ryges på skolens område, hverken 
udenfor eller indenfor. Er du i tvivl om, hvor skolens område ender og begynder, så spørg din lærer 
eller på kontoret. Det er heller ikke tilladt at ryge foran indgangen. Cigaretskod og andet affald skal 
naturligvis efterlades i de dertil opstillede beholdere.  
 
Efter hver undervisningslektion skal klasseværelserne efterlades opryddede, hvilket bl.a. betyder, at 
der ikke må ligge affald på gulve og borde. Efter sidste time i et klasselokale, skal vinduer lukkes 
og stole sættes op. Du skal som udgangspunkt rydde op efter dig selv, men din lærer kan lave en 
form for dukseordning blandt klassens elever, og den skal du selvfølgelig deltage i. 
 
Du må ikke medbringe øl eller spiritus på skolen, og du må ikke være beruset i skoletiden. Skolens 
leder kan give dispensation fra dette i særlige tilfælde fx ved fester eller fredagscaféer. 
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Du må ikke være påvirket af euforiserende stoffer i skoletiden, og du må naturligvis heller ikke 
medbringe stoffer på skolens område. Skolens leder kan forlange en narkotest ved mistanke om, at 
du er påvirket. 
 
Skolens ordensregler gælder også i forbindelse med studierejser og ekskursioner og i andre 
situationer uden for skolens område, hvor du kan blive identificeret med skolen. På rejser skal du 
desuden overholde de rejseregler, som er opstillet af den ansvarlige lærer inden afrejsen. 
 
Den digitale dannelse 
 
Det ligger os meget på sinde at tage del i din digitale dannelse og hjælpe dig med at navigere i, hvad 
der er god opførsel.  

Mobiltelefoner kan forstyrre din koncentration. Læring kræver koncentration og fokus. Derfor står 
din mobil slukket og eventuelt til opladning i klassens mobilhotel i timerne. Din lærer kan i sjældne 
tilfælde give lov til, at du selv opbevarer din telefon, hvis du fx venter en vigtig besked, men husk, 
at det forstyrrer de andre, så overvej først og fremmest, om du kan vente til næste frikvarter med at 
tjekke beskeden. Dine forældre kan selvfølgelig altid ringe til kontoret, hvis der er en vigtig besked. 

Adgang til andres enheder, mobil, tablet osv, er kun lovlig med deres udtrykkelige tilladelse. Du 
skal huske, at hvis du skaffer dig adgang til andres computer, tablet eller lignende, er det strafbart. 

Da du blev optaget på skolen, fik du en blanket, hvor du kunne acceptere, at billeder af dig bliver 
brugt i skolens markedsføring. Hvis du har accepteret dette, men ønsker at trække tilladelsen 
tilbage, kan du henvende dig på kontoret. Hvis du ikke accepterede det, så hjælp os med at huske 
det, når vi tager billeder. 

Du bør kun med andres udtrykkelige tilladelse filme og fotografere dine studiekammerater. Husk 
på, at det ikke er alle fejltrin, det er morsomt at få udødeliggjort. Respekt og hensyn gælder også 
her. 

Særligt for kostelever 
 
Udvidede regler for kostelever fremgår af kostafdelingens ABC, som du kan finde på hjemmesiden 
under kostafdelingen eller ved at henvende dig på kontoret. 

Sanktioner 
 
Hvis du overtræder reglerne, kan du risikere, at du bliver udelukket fra konkrete arrangementer eller 
aktiviteter, udelukket fra undervisningen i et antal dage eller bortvist fra skolen. Ligesom skolens 
leder i det konkrete tilfælde vil vurdere, om din adfærd skal politianmeldes. 

Skolens leder har også mulighed for at inddrage personlige genstande som fx telefoner som en 
sanktion. 
 
Hvis skolen vurderer, at din adfærd i din fritid har betydning for forhold på skolen - det kunne fx 
være mobning via sociale medier - gælder ovenstående sanktioner også. 
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Du kan klage over skolens sanktioner til Undervisningsministeriet, inden 2 uger efter afgørelsen er 
meddelt. Klagevejledning udleveres i så fald af skolen. Klager har normalt ikke opsættende 
virkning. 
 

Forsikring  
 
Hvis du kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dig. 
Som statslig selvejende skole må vi ikke tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne.  
 
Vi opfordrer derfor dig og dine forældre til selv at tegne en ulykkes- og ansvarsforsikring, der 
dækker eventuelle skader.  
 
I forbindelse med studieture skal du være opmærksom på, at den offentlige sygesikring fremover 
ikke dækker hjemtransport i Europa.  
 
Hvis du deltager i studieture, er det derfor nødvendigt at du selv tegner en forsikring, der dækker 
hjemtransport. Dette kan evt. ske i forbindelse med betaling af selve rejsen. Spørg på kontoret, hvis 
du er i tvivl. 
 
 


