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Ordenregler på erhvervsuddannelserne  
  

  

Elevpolitik for Erhvervsuddannelserne på ZBC  

Elevpolitikken er udarbejdet efter bestemmelserne i § 47 i Hovedbekendtgørelsen (BEK 1010) omhandlende 

skolens ordensregler.  

  

Elevernes mødepligt og tilstedeværelse   

1.  Som udgangspunkt skal elever møde til og være aktive i de af skolen planlagte aktiviteter. Det 

kan være i form af projekter, lektioner, studieture, events og andre arrangementer  

2.  Afvigelser fra dette fremmøde besluttes af: Faglærer for enkelte lektioner. Kontaktlærer for 

enkelte dage. Studievejleder for større fravær, Lederen inddrages i tvivlstilfælde.   

  

Det bemærkes særskilt, at elever kan pålægges færdiggørelse af opgaver efter faglærernes bestemmelse, 

især hvis det skønnes, at eleverne er bagud i forhold til det forventede niveau. Obligatorisk deltagelse i disse 

særlige foranstaltninger er altid tidsbestemt.   Foranstaltningerne kan være obligatorisk deltagelse i særlige 

tilbud, skærpede tidsfrister eller lignende.  

  

Fravær og registrering af fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund  

Skolen skelner mellem godkendt og ikke godkendt fravær. Som udgangspunkt registreres der fravær for alle 

de forskellige former for aktiviteter, som eleverne har mødepligt til. Der skelnes således ikke mellem 

forskellige aktivitetsformer.  

  

Fritagelse for undervisningen, begrundet i anden lovgivning, fx som deltagelse i session, begravelse, 

indkaldelse til retten o. lign. Læreren notere årsagen i elevplan. Disse forhold noteres som lovligt fravær. 

Sygdom registreres som lovligt fravær. mens alt andet fravær registreres som ulovligt fravær. Lederen 

inddrages i tvivlstilfælde. 

 

Registreringen foretages i Elevplan og følger i øvrigt administrative bestemmelser om Elevplan. 

   

Regler om elevernes hjemmearbejde og opgaveaflevering   

Faglærerne har ansvaret for udformningen af elevernes opgaver og opgavernes aflevering, mens det er 

elevernes ansvar at aflevere opgaverne til tiden på den aftalte måde.  

Hvis opgaver ikke afleveres til tiden, kan eleverne ikke forvente, at opgaverne rettes, som de rettidigt 

modtagne opgaver.  
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Opgaver, der slet ikke rettes, er på linje med anden form for ulovligt fravær.  

 

Sygemeldinger 

Eleverne skal sygemelde sig til elevens Underviser via Elevplan, eller pr. telefon/SMS til kontaktlæren. På 

skolens enkelte geografier er der fastlagt præcise metoder til denne sygemelding.   

 

Hvis eleverne har en praktikaftale, underrettes praktikstedet om fraværet. 

 

God adfærd    

Skolens værdier tager afsæt i dansk kultur og kulturforståelse, hvor det er en forudsætning, at alle viser det 

fornødne hensyn og har en anerkendende tilgang i omgangen med hinanden, uanset om det er i det 

konkrete, fysiske møde eller om det er virtuelt.   

Skolens regler skal i øvrigt altid overholdes.  

Som note nederst til denne elevpolitik, er der udarbejdet kodeks for "den gode elev".  

  

Misbrug   

Skolen forudsætter, at eleverne møder frem udhvilede og uden at være påvirket af stoffer eller alkohol.   

Rygning er forbudt på skolens område.  

Indtagelse af alkohol er alene tilladt på helt særlige tidspunkter, som fester eller lignende.  

Besiddelse og brug af euforiserende stoffer er forbudt overalt på skolen.  

 

Sanktioner   

Skolen har et system af advarsler, der er bygget op som følger:  

 Bekymring meddeles af kontaktlæreren, når elever ikke skønnes at have det fornødne fremmøde, 

afleverer det fornødne antal opgaver eller ikke udviser tilstrækkelig aktivitet.  

 Mobbende, truende eller voldelig adfærd er aldeles uacceptabel og kan i alvorlige tilfælde resultere i 

øjeblikkelig bortvisning, uanset om det sker i skoletiden eller uden for skoletiden. På skolens enkelte 

geografier er der fastlagt præcise retningslinjer for disse sanktioner.   

 Advarsel meddeles skriftligt og det noteres, at eleven har modtaget en skriftlig advarsel. Advarslen 

underskrives af lederen efter drøftelse med studievejleder og kontaktlærer.  Sanktionerne skal være 

synlige i skolens administrative systemer.  

 Hvis eleven fortsat ikke lever op til skolens forventninger og regler, kan eleven bortvises efter 

lederens endelige bestemmelse.   

 Ved særligt grove overtrædelser kan eleven bortvises uden yderligere varsel.   

  

Klager   

Elever kan klage over skolens afgørelser efter altid gældende bestemmelser.  

  

Administration af reglerne   

Administrationen af reglerne følger skolens administrative procedurer herom. Således opbevares der et 

samlet overblik over hver enkelt elev i skolens administration efter gældende regler  
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Den gode elev på Erhvervsuddannelserne  

 Den gode elev udviser stor grad af  

 Engagement 

 Sociale kompetencer 

 Innovation 

 Overblik 

 Nysgerrighed 

 Vilje 

 

Disse karakteristika sker bl.a. ved at eleven lever op til nedenstående punkter:  

 Møder hver dag – velforberedt og til tiden    

 Deltager aktivt i timerne 

 Afleverer normalt sine opgaver til tiden 

 Viser engagement, er ambitiøs, åben og nysgerrig 

 Disciplinerer brugen af mobiltelefoner, pc, tablets m.m.   

 Udviser samarbejdsvilje, er hjælpsom og tolerant   

 Respekterer fælles beslutninger   

 Er initiativrig og selvstændig   

 Kan prioritere og planlægge 

 Bidrager til fællesskabet i undervisningen og bidrager til et højt fagligt niveau   

  

  


