Studie‐‐ og ordensregller for Nærum
N
Gymnassium

Studie‐ og ordensregler har som vigtigste fo
ormål at frem
mme studieeaktiviteten
n og bidrage
e til et
miljø, der fremmer
f
deen enkeltes indlæring. Alle har pliggt til at følge studie‐ ogg ordensregglerne både
på skolen, og når der undervises andre steder fx på studierejser ogg ekskursioner og i
sammenhæ
ænge, hvor man repræ
æsenterer skkolen.

1. Reglerr for orden
n og samvvær
Alle skal ud
dvise almind
delig ordentlig adfærd. Det betyder, at de skal behandlee andre med
d respekt,
ligeværdighed og toleerance, så skkolen er et trygt
t
sted at
a være. Ingen må udsæ
ættes for – eller
e
må
udsætte an
ndre for – nedværdige
n
nde eller krrænkende behandling.
b
Alle skal paasse på skollens
bygning, bøger, inventar, instrum
menter og andet af skolens ejendo
om, som lån
nes ud.
Alkohol ogg rusmidler: Det er ikkee tilladt at medbringe
m
eller
e
indtage nogen forrm for alkoh
hol og/ellerr
rusmidler i skoletiden
n og til festeer og caféarrangemente
er. Det er ikkke tilladt att møde påvvirket på
skolen.
Ved særligge arrangem
menter kan der
d udskæn
nkes alkohol efter skoleens bestemmelse.
Reglerne vedr.
v
alkoho
ol og rusmid
dler gælder også i skole
ens umiddelbare nærhed.
Overtrædeelse af regleerne om alkohol og bru
ug af rusmid
dler vil norm
malt medførre bortvisning og
udmeldelse af skolen uden forud
dgående varrsel.
Desuden gælder
g
nede
enstående bilag 1 om Alkohol‐ ogg rusmiddellpolitik på N
Nærum Gym
mnasium.
Bøger, derr udleveres af skolen, skal forsynes med tydeligt navn, kllasse og årsstal. Beskadigede eller
bortkomnee bøger skal erstattes af
a eleven.
Computere
e og netvæ
ærk: Skolens computeree og netadgang stilles frit
f til rådigh
hed for elevver til brug
ved skolearbejdet. For brugen aff maskiner og
o netværk gælder særrlige regler, som alle elever
orienteres om ved sko
oleårets beggyndelse ogg bekræfterr accept af med
m undersskrift. Lærerrens
anvisningeer vedrørend
de brug af computer
c
skkal følges. En
E elev kan fratages mu
uligheden for
f at bruge
computer i undervisningen i en uge
u eller meere, hvis ove
enstående misligholde
m
es.
Eksamen: Alle orienteeres skriftliggt og mundttligt om regglerne for ekksamen og har pligt til at sætte
sig ind i dissse regler og i de retnin
ngslinjer, deer gælder fo
or brug af hjælpemidleer, herunderr it‐udstyr.
Erstatning: Hvis en eleev beskadigger skolens ejendom, fxx bygningerr, inventar eeller
undervisningsmateriaaler, eller hvvis en elev beskadiger
b
genstande,
g
der tilhørerr andre, vil eleven
blive gjort økonomiskk ansvarlig fo
or skaden efter
e
de alm
mindelige reggler om erstatning.
Erstatningsspligten gæ
ælder også i forbindelsee med fester og undervvisningsaktivviteter uden
n for
skolen. Besskadigelse af
a bygningeer, inventar med mere skal
s meddeeles til konto
oret eller till
pedelperso
onalet. Enhvver form for hærværk, herunder graffiti,
g
er fo
orbudt og p
politianmeld
des.
Informatio
on: Information gives på
p skolens elektroniske
e
e platform, Lectio,
L
på skolens infob
boards og
på skolens hjemmesid
de www.naggym.dk. Allee har pligt til
t at holde sig
s løbende orienteret..
Mobilteleffoner: Mobiltelefoner skal
s sættes på lydløs i undervisnin
ngstiden og må ikke me
edbringes
til prøver og
o eksamineer.
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Mobning: Enhver form for mobning og chikane er forbudt. Skolen forventer, at eleverne
henvender sig til hinanden og til skolens personale på en ordentlig måde. Henvendelser, der har
en diskriminerende karakter eller karakter af mobning, tolereres ikke, heller ikke hvis det foregår
på skrift og på nettet.
Oprydning: Alle skal rydde op efter sig og hver især føle et ansvar for, at der er pænt og ordentligt
på skolen både ude og inde til glæde for os alle sammen.
Rygning:
• Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter
på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle –
medarbejdere, elever og gæster.
• Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan
derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f. eks. skolefester.
• For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af studie‐ og
ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller
udskrivning fra skolen.
Studieområder: Mad og drikkevarer må ikke medbringes i undervisningslokaler og studieområder.
Det er dog tilladt at medbringe vand i flaske.
Vold: Enhver form for voldelig adfærd politianmeldes. Vold eller trusler om vold vil i graverende
tilfælde medføre bortvisning og udmeldelse af skolen uden forudgående varsel.

2. Studieregler og studieaktivitet
Mødepligt: Undervisningen er normalt placeret mellem kl. 8 og kl. 16, og der er mødepligt, pligt til
at møde til tiden, til at være forberedt samt til at deltage aktivt i undervisning. Ændringer, der
forlænger det normale skema, bliver varslet mindst en uge i forvejen.
Eleverne har pligt til at deltage i de faglige ekskursioner, der er gratis (bortset fra udgiften til
forplejning). Særlige regler vedrørende studieture udmeldes i forbindelse med planlægningen af
disse. Hvis en elev er forhindret i at deltage i en ekskursion eller en studierejse, ansøges rektor om
fritagelse, og anden form for undervisning træder i stedet. Er der særlige forhold, fx af
helbredsmæssig art, der kan have betydning for ekskursionen eller studierejsen, skal skolen
selvfølgelig orienteres.
Skriftlige opgaver skal afleveres til den aftalte tid, og opgaverne skal godkendes af læreren med
hensyn til omfang og kvalitet. Det er ikke tilladt at skrive af efter andre eller kopiere længere afsnit
direkte ind i en opgave, som man udgiver for at være ens egen. Sådanne sager afgøres af rektor. I
tilfælde af snyd ved årsprøver og lignende, bliver man bortvist fra den pågældende prøve.
Eleverne har pligt til at deltage i terminsprøver og årsprøver.
Fravær: Alle former for fravær registreres løbende; det gælder også opgaver, der ikke er afleveret
til tiden, og det gælder uanset årsagen til fraværet. På Lectio kan man selv følge med i
fraværsregistreringen og har selv ansvar for at påpege en evt. fejl i registreringen over kontoret.
Alle har pligt til at angive årsag til fravær i Lectio. Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt
til at orientere sig om klassens arbejde.
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Hvis en elev er fraværende fra idrætsundervisningen i mere end en uge, kræves normalt en
udtalelse fra en specialist.
Planlagt fravær (fx session, borgerligt ombud og lignende) meddeles kontoret i god tid.
Sygeundervisning: Ved længerevarende sygdom (udover 2 uger) tilbyder skolen sygeundervisning i
det omfang, det kan lade sig gøre, dog højst 5 ugentlige timer.
Studieaktivitet: Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, dvs. at eleven møder til tiden, er
forberedt og aktiv i undervisningen, følges af klassens lærere, klassekoordinator, studievejleder og
ledelse, og der lægges vægt på hurtigt at gribe ind, hvis elevens studieaktivitet udvikler sig i
negativ retning. I tilfælde af utilfredsstillende studieaktivitet kan skolen anvende følgende
sanktioner:
1. Samtale med eleven eller skriftlig orientering om manglende studieaktivitet.
2. Skriftlig advarsel.
3. Eleven skal aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve i det pågældende år.
4. Eleven mister retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes med prøve det
pågældende skoleår.
5. Bortvisning og udmeldelse.
Punkterne 3, 4 og 5 sættes kun i værk, hvis en elev har modtaget en skriftlig advarsel. I særligt
alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan der iværksættes sanktioner uden forudgående
skriftlig advarsel. Hvis en elev er under 18 år, vil en skriftlig advarsel samt evt. videre sanktioner
skriftligt blive meddelt forældrene/indehaveren af forældremyndigheden.
Hvis skolen vurderer, at en elev ikke er studieaktiv, mister eleven ret til SU. Eleven kan dog søge
om SU igen, når eleven atter vurderes som studieaktiv.
Registreringen af en elevs fravær gælder for et skoleår ad gangen, dog vil skolen være ekstra
opmærksom på elever, der har haft et stort fravær i almindelighed og/eller i særlige fag det
forudgående år. Rektor kan i sådanne tilfælde umiddelbart beslutte, at eleven modtager en
skriftlig advarsel.

3. Overtrædelse af skolens ordensregler
Hvis en elev overtræder skolens ordensregler, kan rektor iværksætte følgende:
• En samtale.
• En skriftlig advarsel.
• Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
• Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage (pr. skoleår), der registreres
som fravær.
• I særligt graverende tilfælde bortvisning og udmeldelse af skolen.
I særligt alvorlige tilfælde eller i tilfælde af gentagelse kan ovenstående sanktioner iværksættes
uden forudgående skriftlig advarsel.
Forud for iværksættelse af en skriftlig advarsel, midlertidig udelukkelse fra undervisningen eller
bortvisning har eleven ret til at udtale sig, før rektor træffer sin afgørelse. Eleven vil tillige
modtage klagevejledning.
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BILAG 1
Alkohol‐ og rusmiddelpolitik på Nærum Gymnasium
Som elev på Nærum Gymnasium har du pligt til at overholde skolens regler for alkohol‐ og
rusmiddelindtagelse. Overtrædelse af reglerne håndteres af skolens ledelse og vil normalt
medføre bortvisning og udmeldelse af skolen uden forudgående varsel.
Regler for alkohol og rusmidler
Du må ikke:
• medbringe eller indtage nogen form for alkohol eller rusmidler i skoletiden
• møde op på skolen i påvirket tilstand herunder ankomme påvirket til en fest
• indtage alkohol eller rusmidler på skolens område eller i nærområdet
• medbringe drikkevarer eller rusmidler af nogen art til fester eller caféarrangementer
• indtage alkohol eller rusmidler på introturen eller på ekskursioner
• indtage alkohol eller rusmidler i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter uden for skolens
område.
Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra ovenstående forbud
mod indtagelse af alkohol.
Ved arrangementer, hvor der udskænkes alkohol, skal der altid være professionelle vagter udefra
til stede.
NB! Indtagelse af hash og andre stoffer er forbudt i følge dansk lovgivning. Det betyder, at
overtrædelse af reglerne for euforiserende stoffer vil være omfattet af straffeloven.
Skolen forbeholder sig ret til:
• at alkoholteste dig ved fester afholdt på skolen
• at nægte dig adgang til festen, hvis du er påvirket af alkohol, når du ankommer
• at tage stikprøver for at sikre, at reglerne overholdes
• at anvende vagter ved indgangen til fester, der kan kontrollere, om du overholder reglerne.
Du må kun:
• Indtage alkohol ifølge de aftaler der indgås mellem skolen og de lærere, der deltager i
studierejsen. Et brud på disse regler medfører øjeblikkelig hjemsendelse.
Hjælp at hente:
Skolen stiller et beredskab til rådighed, der tager hånd om elever, der måtte have
et misbrugsproblem. Kontakt din studievejleder. Se i øvrigt nedenstående links.
Hjælp og rådgivning vedrørende alkoholproblemer: www.hope.dk.
Rådgivning med videre for unge ‐ børn af forældre med alkoholproblemer: www.tuba.dk.
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