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Studie- og ordensregler for Høng Gymnasium og HF 

På Høng Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på 

baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- 

og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. 

Alle elever og ansatte på Høng Gymnasium og HF er orienteret om regelsættet, som også er offentligt 

tilgængeligt på skolens hjemmeside. 
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Studieregler 
På Høng Gymnasium og HF gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold: 

Almindelige normer som eleverne er underlagt i relation til deres uddannelse 

a) Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske 

tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, 

herunder ved ekskursioner, studieture m.v.  

b) Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel 

undervisning. 

c) Eleverne afholder udgifter til skriveredskaber og PC/MAC, som skal medbringes i undervisningen. 

d) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende 

uretmæssig adfærd, jf. pkt. e. 

e) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende. 

f) Eleverne må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre 

eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge 

de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene. Plagiat eller medvirken til 

plagiat betragtes som snyd. Hvis en elev stiller sin opgave til rådighed for andre elevers plagiat, 

også på andre skoler, betragtes det som medvirken til snyd. 

g) Underviseren eller en anden ansat på skolen foretager fraværsregistrering i forbindelse med hvert 

modul eller anden skolerelevant aktivitet. Hvis en elev ikke er tilstede, registreres eleven 

fraværende uanset årsagen. Der opereres ikke med begrebet ”lovligt fravær.” Fravær kan 

godskrives, f.eks. hvis eleven har deltaget i anden skoleaktivitet, har været til Forsvarets Dag eller i 

borgerligt ombud. 

h) Underviseren eller en anden ansat på skolen foretager fraværsregistrering i forbindelse med 

skriftlige afleveringer. Er en opgave ikke afleveret til tiden, registreres den fraværende. Det kan i 

særlige tilfælde aftales, at fraværet godskrives, hvis opgaven afleveres efterfølgende. 

i) Eleven har løbende mulighed for at følge skolens registreringer, herunder oplyse hvorpå det 

registrerede fravær beror. Eleven har også mulighed for at oplyse, om det registrerede fravær 

skyldes deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende.  

j) Hvis en elev opbygger stort fravær er det skolens pligt at vurdere, om eleven er studieaktiv i 

relation til SU-reglerne. Hvis eleven ikke vurderes studieaktiv, kan eleven miste retten til SU. 

k) Eleven kan gøre indsigelser mod registreret fravær. Indsigelsen skal ske til læreren, straks det 

uretmæssige fravær opdages. Ved uenighed om fraværets rigtighed kan eleven rette henvendelse 

til skolens kontor, som vurderer vidneudsagn fra elev og lærer og træffer endelig beslutning.  

l) I undervisningen kan mobiltelefoner og andre digitale platforme finde anvendelse på læreren 

initiativ. Anvendelse af mobiltelefoner og andre digitale platforme til andre formål end 

undervisning finder ikke sted i undervisningen. Hvis en elev har behov for at være tilgængelig f.eks. 

telefonisk i forbindelse med familiekrise eller lignende, skal læreren informeres af eleven forud for 

modulet. Læreren kan afvise elevens behov for privat tilgængelighed. I dette tilfælde må eleven 

vælge mellem undervisning og privat tilgængelighed, som vil medføre fraværsregistrering. 
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Særlige normer om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse 

Høng Gymnasium og HF kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af 

undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af 

funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud 

efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder 

for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag. 

Høng Gymnasium og HF kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for 

anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant 

dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af skolen anmodede lægeerklæring. 

Ved fritagelse fra et fag er eleven forpligtet til at deltage i et andet fag således, at det samlede timetal lever 

op til uddannelsens bekendtgørelser. Det kan forekomme, at fritagelse fra et fag medfører forlænget 

studietid, hvis skolens fagudbud ikke kan møde den nødvendige supplering. 

Ordensregler 
Elever på Høng Gymnasium og HF skal altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre 

respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og skolens bestyrelsesmedlemmer, ledere, 

lærere og andre ansatte. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete 

anvisninger, som skolen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god 

orden på skolen. 

På Høng Gymnasium og HF gælder herudover følgende regler om orden og samvær: 

Almindelige normer som eleverne er underlagt for orden og samvær i forbindelse med 

undervisningen og uden for skolen 

a) Eleverne skal bruge skolens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der 

inkluderer alle respektfuldt. 

b) Eleverne skal udøve samvær og adfærd uden støj, larm eller voldsomhed. 

c) Eleverne skal bruge skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke og respekt, 

herunder bl.a. deltage i individuel og fælles oprydning. 

d) Udleverede bøger og andet materiale skal under erstatningsansvar opbevares og håndteres, så det 

ikke beskadiges. 

Særlige normer for orden og samvær i forbindelse med undervisningen og uden for skolen 

a) Mobning, social kontrol, krænkende adfærd f.eks. i form af sexisme eller minoritetsdiskrimination 

er uacceptabel adfærd. Alle elever og ansatte er forpligtet til at forholde sig til skolens 

antimobbepolitik og tage aktivt del i dens aktioner.  

b) Voldelig og truende adfærd samt beskadigelse eller tyveri af personlige ejendele er uacceptabel 

adfærd. Ved tingsskade er skadevolder erstatningsforpligtet, men skadevolder må forvente 

yderligere sanktioner.  
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c) Rygning, anvendelse af nikotinholdige produkter samt e-cigaretter er ikke tilladt på skolens område 

eller på offentlige arealer i umiddelbar nærhed af skolen. Indtagelse og besiddelse af alkohol og 

andre rusmidler er ikke tilladt på skolens område. Ophold på skolens område i alkohol- eller 

narkopåvirket tilstand er ikke tilladt. Ledelsen kan i særlige tilfælde indgå aftaler om test for alkohol 

og andre rusmidler. 

Høng Gymnasium og HF tilbyder rygestopkursus til alle elever og ansatte. Elever med 

afhængighedsudfordringer kan efter aftale med ledelsen modtage støtte til afvænning. 

Ved særlige lejligheder, f.eks. dimissions- og andre festligheder, kan ledelsen fravige reglerne vedr. 

elevers alkoholindtag.  

d) For kostelever anviser rektor særlige regler for alkohol. 

e) I forbindelse med indskrivning på skolen, giver eleverne almindeligvis tilsagn til skolens optagelser 

af lyd og billeder. Dette tilsagn vedrører kun optagelser foretaget på skolens foranledning. 

f) Digital mobning, dvs. lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling), af en andens 

private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan 

forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf er ikke tilladt. Det gælder 

navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige 

integritet.  

g) Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende er ikke tilladt på skolens område.  

h) Undervisningen i faget religion tager udgangspunkt i en kritisk-analytisk tilgang til alle religioner. 

Det er en del af undervisningen at acceptere denne tilgang og tilsidesætte eventuelle personlige 

religiøse overbevisninger.  

i) I forbindelse med juleafslutning har skolen tradition for at deltage i gudstjeneste i den lokale kirke. 

Elever og ansatte kan ansøge ledelsen skriftligt om fritage under henvisning til deres aktive dyrkelse 

af en anden religion eller deres agnostiske livsanskuelse.  

j) Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med 

uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, 

herunder social kontrol af andre elever er ikke tilladt. 

Elevadfærd uden for skolen 

Ordensreglerne gælder også under ekskursioner og studierejser. I forbindelse med studierejser i udlandet 

gælder yderligere regler, som eleverne skal overholde. Ordensreglerne omfatter også elevernes adfærd 

uden for skolen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse 

på undervisningsmiljøet på Høng Gymnasium og HF. 

Det fremhæves særligt, at enhver digital interaktion mellem elever og evt. ansatte betragtes som en 

skoleaktivitet også udenfor skoletiden. 

Eleverne på skolen er ambassadører for Høng Gymnasium og HF. I omtalen af skolen og skolens forhold 

forventes eleverne at være sandfærdige. Skolens naboer lever dør om dør med skolen, og det er elevernes 

forpligtigelse at omgås naboerne med respekt. Vi er høflige, vi støjer ikke og vi efterlader ikke affald. Skolen 

har dog ikke sanktionsmuligheder i forhold til elevers private konflikter med personer eller institutioner 

udenfor skolen.   
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Procedure for skolens indgriben overfor elevers overtrædelse af reglerne 
Hvis en elev overtræder skolens regler, vil en eller flere aktiviteter finde sted: 

• Samtale med trivselslærer 

• Samtale med studievejleder 

• Samtale med leder/vicerektor/rektor 

• Indgåelse af kontrakt 

• Indførelse af sanktion(er)  

Det er overtrædelsens art, grovhed, forsætlighed og evt. gentagelse, som afgør aktivitet og sanktion. 

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Høng Gymnasium og HF mundtlig eller skriftlig 

give eleven en pædagogisk tilrettevisning.  

I andre tilfælde kan skolen give eleven en skriftlig advarsel.  

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i 

den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller 

tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke. 

Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne 

Ved overtrædelse af Høng Gymnasium og HFs lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en 

skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt: 

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter. 

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Skolen registrerer i givet fald elevens 

fravær under udelukkelsen som fravær. 

3) 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 skolen og i undervisningen, når og i den udstrækning 

dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet. 

4) 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. 

5) Fortabelse 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. 

6) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen. 
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Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til skolen, mens sagen 

behandles 

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Høng Gymnasium og HF beslutte at hjemsende 

den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til skolen midlertidigt, mens sagen 

undersøges nærmere.  

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til skolen er muligt i følgende situationer: 

1) Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen om 

overholdelsen af skolens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt 

til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have 

direkte betydning for ordenen og samværet på skolen, og som i givet fald vil kunne medføre en 

permanent bortvisning. 

2) Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på skolen og andre 

elevers og ansattes deltagelse i undervisningen. 

Betingede sanktioner 

Høng Gymnasium og HF kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven 

overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.  

Høng Gymnasium og HF kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, 

for eksempel: 

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af 

studie- og ordensreglerne. 

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 studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt 

forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forliget eller forsonet. 

Nægtelse af oprykning til næste klassetrin 
Høng Gymnasium og HF har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i 

overensstemmelse med § 10 i Børne -og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 

2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. 

Forsikring 
Høng Gymnasium og HF er en statslig selvejet institution og kan derfor ikke tegne forsikring. Elever skal selv 

tegne ulykkes- og indboforsikring, som kan dække eleven selv og evt. private skader. 
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Særlige regler for kostelever 
I forbindelse med indflytning på kostafdelingen ved Høng Gymnasium og HF forpligter kosteleven sig til at 

overholde alle regler og retningslinjer i kostskolens ABC. Retningslinjerne i ABCen er underlagt samme 

sanktionsmuligheder som studie- og ordensreglementet. 


