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Studie- og adfærdsregler på Skanderborg – Odder Center for Uddannelse
Da skolens studerende kommer fra mange forskellige baggrunde og kulturer, er det vigtigt, at man som
studerende gør sig bekendt med de ens, enkelte og klare retningslinjer og adfærdsregler, som gælder for alle
studerende på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. Disse studie- og adfærdsregler har til formål at
sikre, at alle studerende og ansatte kan færdes i en tryg og positiv atmosfære på alle vore afdelinger.

1. Skolens generelle adfærdspolitik
De studerende på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse bliver betragtet som gode rollemodeller både for
hinanden og for jævnaldrende i det omkringliggende samfund, og derfor forventes der følgende adfærd af alle
studerende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

At man kommunikerer positivt og konstruktivt og tager hensyn til hinandens forskellighed i og uden for undervisningstiden.
At man møder til tiden til alle timer (se mere herom i afsnit 3 om ”Skolens studiepolitik” og afsnit 4 ”Skolens særlige mødeog fraværspolitik”).
At man deltager velforberedt og aktivt i undervisningen.
At man behandler skolens bygninger og inventar med respekt, bl.a. ved at rydde op efter sig og forlade et rent bord/ lokale
efter hver lektion.
At man selv har ansvar for sine ejendele – det vil sige, at skolen ikke er erstatningspligtig ved bortkomne ting.
At man holder mobiltelefon, internet og sociale netværk slukket i undervisningstiden med mindre andet er anført af
underviser.
At man færdes hensynsfuldt og afdæmpet i såvel undervisningslokalerne som i de fælles computer- og arbejdsområder
og respekterer, hvis der sidder studerende og arbejder her.
At man respekterer at skolens pc- og arbejdsrum primært er beregnet for studerende, som arbejder fagligt.
At man ikke fremsætter eller deltager i racistiske udtalelser eller mobning af nogen art, nedladende eller forhånende
sprogbrug eller adfærd over for såvel elever som personale.
At man ikke udviser truende eller anden voldelig adfærd, verbale, kropslige eller skriftlige trusler af nogen art.
At man overholder regeringens lovgivning (som trådte i kraft fra og med august 2012) om at der ikke må ryges på
ungdomsuddannelser, hvilket indebærer at vore studerende ikke må ryge på skolens områder. Dette gælder også
for E-cigaretter.
At man ikke møder påvirket af, medbringer, sælger eller indtager nogen form for alkohol i undervisningstiden, på
skolens område, på studieture eller til fester medmindre der dispenseres fra reglen.
At man ikke møder påvirket af, medbringer sælger eller indtager nogen form for stoffer eller ulovlige piller i
undervisningstiden, på skolens område, på studieture eller til fester.
Besiddelse af enhver form for stoffer eller ulovlige piller vil straks medføre midlertidig bortvisning eller i særlige tilfælde
udmeldelse af skolen.
At man ikke udfører nogen form for hærværk og lignende destruktiv adfærd. De studerende er hver især ansvarlige for
egne handlinger og er derfor omfattet de almindelige regler for erstatningspligt, hvilket betyder, at den studerende er
erstatningspligtig, hvis man ødelægger skolens, medstuderendes eller ansattes ejendom.
At man ikke offentliggør portrætfotos eller lydoptagelser uden de implicerede personers tilladelse.

Generelt for alle regler og bestemmelser gælder, at hvis en studerende vælger at ignorere eller overtræde studie- og
adfærdsregler, vil sagen blive vurderet af den uddannelsesansvarlige. Se skolens specifikke handlingsstrategier i afsnit 8
”Sanktioner i forbindelse med overtrædelse af skolens studie- og adfærdsregler”
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2. Skolens studiepolitik
På alle afdelinger på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse er kvalitet, en høj faglighed og et inspirerende
studiemiljø vores førsteprioritet. Skoledagen på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse er typisk placeret i
tidsrummet mellem kl. 8.05-15.15 og i dette tidsrum har en studerende pligt til at være studieaktiv og til
rådighed for den planlagte undervisning. At være studieaktiv betyder at man som studerende møder forberedt,
er til stede og deltager aktivt i undervisning, prøver, ekskursioner, studieture og øvrige skoleaktiviteter. Det
kræves derfor, at alle studerende:
a) Møder velforberedte, til tiden og deltager aktivt i undervisningen til den slutter. Ved fravær på over 10 % reagerer skolen
med en advarsel. Hvis den studerende efterfølgende ikke nedbringer sit fravær, kan eleven miste retten til SU, retten til at
gå til eksamen, eller den studerende kan udmeldes.
b) Dagligt læser beskeder på hjemmesiden og i Lectio og holder sig ajour med sit skema, da skolen med dags varsel kan
ændre informationer her.
c) Indkøber og medbringer relevante studiematerialer til undervisningen (heriblandt skriveredskaber, papir, kompendier,
udleverede tekster, bøger eller bærbar pc). Har man ikke medbragt de nødvendige studierelevante materialer, kan man
blive anset som studieinaktiv, og underviseren kan vælge at føre fravær.
d) Deltager i prøver, synopsis skrivning, terminsprøver og eksamenstræning.
e) Overholder mødeaftaler med medstuderende, undervisere, tutor, coach, studievejledere og udvalgsarbejdsgrupper
(festudvalg, elevråd osv.)
f) Er indforståede med at det er den enkelte underviser, som bestemmer, hvornår studerende kan anvende computer eller
lignende elektronisk udstyr i undervisningen (se mere herom i afsnit 5 om ”Skolens it-politik”).
g) Er indforståede med, at man låner og afleverer bøger efter de gældende regler i Bogbixen. Ikke afleverede eller ødelagte
bøger skal betales af låneren til nyanskaffelsespris (har eleven ikke afleveret lånte bøger efter rykkermeddelelser, sendes
sagen til inkasso).
h) Afleveringer skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Med kvalitet menes her, at det skal kunne ses at eleven
har gjort en indsats for at løse alle dele af opgaveformuleringen.
- Hvis opgaven afleveres i Lectio, er det elevens pligt at sikre sig, at dokumentet kan åbnes, samt at det indlagte
dokument er det rette. Kan dokumentet ikke åbnes af underviseren, eller er det ikke det rette dokument, betragtes
opgaven som ikke afleveret.
- I tilfælde af, at en faglærer ikke kan afgive standpunktskarakter pga. manglende afleveringer, vil eleven automatisk få
en advarsel.

i) Er bevidste om, at det er plagiat eller snyd hvis man:
-

Kopierer en skriftlig opgave eller væsentlige dele af en skriftlig opgave, som f.eks. er hentet fra nettet eller en klassekammerat,
og afleverer opgaven som sit eget produkt.
Bruger afsnit fra en skriftlig kilde ordret uden kildeangivelse (skjult citat).
Kopierer sætninger, fraser eller idéer fra andre, uden at lave præcise kildehenvisninger.
Tager specielle eller markante udtryk fra et andet værk og bruger dem i sin egen opgave uden at kreditere ophavsmanden.
Får en anden til at skrive sin opgave eller dele heraf.
Benytter elektronisk oversættelse (maskinoversættelse) i sprogfag.
Afleverer en opgave med et mangelfuldt kildehenvisningssystem, så man ikke kan se, hvilke kilder, der er brugt.
Parafraserer så tekstnært, at det ligner direkte afskrift.

j) Har specifikt kendskab til konsekvensen for plagiat eller snyd:
-

Snyd indberettes til skolens ledelse.
Afleveringer, der af faglæreren vurderes som snyd, bliver registreret som ikke afleveret
Snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver kan medføre, at man skal gå det pågældende klassetrin om.
Snyd i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamen.
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3. Skolens særlige møde- og fraværspolitik
For at sikre at vore studerende får størst mulig udbytte af undervisningen kræves det at den
studerende på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse er studieaktiv og møder til
undervisningen hver dag. Derfor bør alle studerende være opmærksomme på følgende mødeog fraværspolitik:
Fraværsregistrering i Lectio:
a) Den studerendes fremmøde registreres elektronisk af underviseren ved undervisningens start. Den studerende
kan løbende holde sig opdateret omkring det aktuelle fremmøde i Lectio. Vær opmærksom på at
fraværsgrænsen er 10 %.
b) Ved fravær er det en fordel for den studerendes at angive fraværsårsag i Lectio, så fraværsinspektor kan følge
fraværsforløbet i øjenhøjde med den studerende. Fraværsinspektor eller den uddannelsesansvarlige kan kræve
at se dokumentation for den pågældende fraværsårsag.

Lovligt og ulovligt fravær:
a) Deltagelse i elevrådsarbejde, møde i festudvalget, møde med studievejleder og coach er lovligt fravær (dog kan
underviseren bede om dokumentation herfor).
b) Køretimer, lægebesøg (med mindre andet er aftalt med uddannelsesansvarlig), tandlægebesøg, møder med
kommunen, banken eller revisoren er ikke lovligt fravær og disse aktiviteter skal placeres uden for skoletiden.
NB: Det betragtes som uacceptabelt at studerende holder ekstra ferie i skoletiden udenfor skolens officielle
ferieplan, og en sådan adfærd kan føre til fremrykning i varslingssystemet uden forudgående møde med
studievejleder eller uddannelsesansvarlig.
c) Ved fravær, pga. længerevarende sygdom, kan eleven blive afkrævet en lægeerklæring, som eleven selv skal
betale.
d) Der kan i enkelte, særlige tilfælde gives dispensation vedrørende fravær efter forudgående aftale med
uddannelsesansvarlig eller studievejleder.
e) Ved fravær af mere end 14 dages uafbrudt varighed sker automatisk udmelding med mindre andet er
oplyst af skolen.

Særlige fraværsregler i idrætsfaget:
a) Ved fravær i idræt kræves der enten en åbenlys skavank og skade eller lægeerklæring. Har man ikke idrætstøj
med, vil der blive ført fravær, da man hermed er studieinaktiv og dermed ikke kan deltage i undervisningen.
b) Ved længerevarende sygdom kan man blive afkrævet en attest fra egen læge.
c) Skulle der være særlige forhold, som kan forårsage fravær i idræt eller andre fag, skal den studerende
henvende sig til sin tutor, studievejleder eller uddannelsesansvarlige, som herefter vil vurdere sagen.

4

4. Skolens it-politik
It-medier spiller en afgørende rolle i dagligdagen og undervisningen på Skanderborg-Odder Center for
Uddannelse. Vi bestræber os på dagligt at imødekomme de mange spændende udfordringer, som disse digitale
medier afstedkommer. Det er derfor vigtigt for os, at der opsættes ens retningslinjer på denne digitale motorvej,
så disse interaktive muligheder er medvirkende til at styrke den studerendes studieproces bedst muligt.
Det forventes derfor, at alle studerende lever op til følgende krav:
a) Skolens It-udstyr (computere, printere, kopimaskiner, smartboards, projektorer mm.) er beregnet til
undervisningsformål og skal derfor anvendes til skolerelaterede formål. It-udstyret er ikke beregnet til spil, chat,
musik, video og andre ikke-skolerelaterede formål, medmindre andet er anvist af faglæreren.
b) It-udstyret må derfor bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for
skolen relevant arbejde. Der er fri adgang til internettet i forbindelse med undervisningsrelaterede opgaver.
c) Brugernavn og password er personligt og må ikke udleveres til andre. Bemærk brugere står til ansvar over for
de ting, der beviseligt foregår med eget brugernavn. Husk derfor altid at logge af pc’en, når du forlader den.
Etik på internettet.
a) Brugerne kan gemme egne filer i deres dokumentmappe.
b) Alle studerende på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse har adgang til pc-faciliteter. Såfremt en
studerende ikke har adgang til it-udstyr uden for skolen, har man pligt til at arbejde med it på skolen uden for
timerne.
c) Brugere må ikke komme med racistiske eller sexistiske udtalelser på nettet eller på anden måde
chikanere/mobbe/true andre brugere. Brugere må ikke lave masseforsendelser af mails af nogen som helst art,
som f.eks. reklame-mails, kædebreve eller mails til mere end en klasse på en gang eller andre former for
massebeskeder medmindre andet er anvist af en underviser eller leder på skolen.
d) Det er forbudt at ændre på skolens computeres opsætning og flytte ledninger. Fejl med it-udstyret meddeles til
It-afdelingen, som er placeret i lokale E1-10.
Printere og kopimaskiner.
a) Hver studerende har mulighed for at printe på skolen efter nærmere regler, dog udelukkende i det omfang det
har et skolerelateret formål, medmindre andet er aftalt specifikt med underviseren eller ledelsen.
Brug af private pc’er i undervisningen.
a) Private pc’er er elevernes ejendom, men på skolens område er det skolen/de enkelte undervisere, der sætter
rammerne for, hvordan de benyttes og hvornår.
b) Brugen af sociale medier som Facebook, spil, iPads, smartphones, chat, musik, video til ikke-skolerelaterede
formål skal følge underviserens anvisninger
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5. Skolens adfærdspolitik på studieture
På Skanderborg-Odder Center for Uddannelse bestræber vi os på at give eleverne nogle uforglemmelige
oplevelser i form af spændende fagrelevante studieture i ind- og udland. Vi har stor erfaring med at skabe
spændende og sikre rammer for vore studerende på studieturene, men vi forventer også, at de studerende
tager et stort medansvar, så alle på holdet får en dejlig og faglig oplevelse.
Studieture sker på den studerendes eget ansvar. De medrejsende lærere står naturligvis til rådighed med hjælp
og vejledning, men det endelige ansvar under rejse og ophold påhviler den enkelte studerende. Det påhviler
alle studerende at følge det faste og obligatoriske program på studieturen.

Almindelige rejsebestemmelser:
1. Bemærk, at alle skolens almindelige studie- og adfærdsregler også gælder på hele studieturen.
2. Som studerende fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse forventes det, at man opfører sig udhvilet,
positiv og respektfuldt under det officielle såvel som ved det uofficielle program, såsom omvisninger, når der
besøges virksomheder, institutioner, seværdigheder og ikke mindst når man færdes i det offentlige rum.
3. De anviste mødetidspunkter og mødesteder skal overholdes. Bemærk: Hvis man bliver væk fra gruppen eller
kommer for sent til bussen/ toget/ flyet mm., må man selv betale de nødvendige rejseomkostninger, for at man
kan støde til gruppen igen.
4. Ingen studerende må færdes alene på en studietur. Om aftenen eller om natten færdes man om nødvendigt
altid i par eller i grupper. Fortæl gerne jeres lærere, hvor I går hen, og hav altid en seddel med adresse og tlf.
nr. samt jeres sygesikringskort på jer. Man går aldrig alene med en fremmed.
5. På ud- og hjemrejsen, på hotellet samt før - og under - afviklingen af dagens program må der ikke drikkes
nogen form for alkohol.
6. Undgå al form for generende eller støjende opførsel, og følg alle henstillinger fra underviserne, personalet i
bussen, toget og på hotellet.
7. Det gule sygesikringsbevis er normalt tilstrækkelig forsikring, men hvis man ønsker at være yderligere forsikret,
sker det på eget initiativ, medmindre andet på forhånd er aftalt med underviseren eller ledelsen.
8. Hvis den studerende forlader skolen inden rejsen er bestilt eller af andre årsager udebliver fra studieturen,
gælder rejsebureauets bestemmelser for evt. tilbagebetaling af allerede indbetalt betaling/ depositum.
Vurderer den ansvarshavende underviser/ ledelse, at en elev har udvist uønsket adfærd på en studietur, vil det
kunne medføre konsekvenser for den pågældende elev, såsom hjemsendelse for egen regning og i værste fald
udmeldelse fra skolen uden om varslingssystemet. (Se skolens specifikke handlingsstrategier i afsnit 8:
”Sanktioner i forbindelse med overtrædelse af skolens studie- og adfærdsregler.”)
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6. Skolens adfærdspolitik ved fester og arrangementer
På Skanderborg-Odder Center for Uddannelse har vi nedsat et Studiemiljøteam, som i samarbejde på tværs af
skolens mange afdelinger og festudvalget bestræber sig på at arrangere mange sociale, faglige og spændende
events hele året rundt i form af f.eks. fester, fredagsbarer, stand-up, filmaftener, sports- og gamingevents mm.
Efter den studerendes ønske vælger vi af og til at give de studerende lov til at invitere familiemedlemmer, en
ven eller veninde med til disse events, og derfor er det vigtigt, at alle studerende på Skanderborg-Odder Center
for Uddannelse kender vores adfærdspolitik ved fester og øvrige arrangementer på skolen:
a) Bemærk, at alle skolens almindelige studie- og adfærdsregler også gælder til vore fester og arrangementer.
b) Serveres der alkohol til en event uden for undervisningstiden, kræves det, at den studerende udviser særdeles
hensynsfuld adfærd, takt, tone og mådehold, så vi sikrer en positiv stemning til arrangementet.
c) Medbringer man en gæst på skolens område, er den studerende medansvarlig for gæstens opførsel og
handlinger, og udviser en gæst en uønsket adfærd, kan dette også få konsekvenser for den studerende, som
har medbragt denne gæst.
d) Anvisninger fra vagtværn, undervisere, ledelse og øvrigt personale skal til enhver tid overholdes af såvel
studerende som af gæster til de sociale events på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse.
e) Det er udelukkende efter forudgående aftale med skolens ledelse at der arrangeres events og sociale
arrangementer under anvendelse af skolens renommé, logo og navn.
Hvis en vagt, underviser eller ledelse vurderer, at den studerende ikke overholder nævnte adfærdspolitik ved
fester og arrangementer, vil ledelsen efterfølgende vurdere sagen og dens konsekvenser og advarselssystemet
kan igangsættes. (Skolens specifikke handlingsstrategier i afsnit 8: ”Sanktioner i forbindelse med overtrædelse
af skolens studie- og adfærdsregler.”)
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7. Om sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og adfærdsregler
For at kunne sikre et trygt studiemiljø af høj faglig kvalitet har overtrædelse af skolens studie- og adfærdsregler
en konsekvens. Hvis en studerende på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse via sine handlinger vælger
at ignorere eller overtræde skolens studie- og adfærdsregler, vil sagen øjeblikkeligt blive vurderet af en
uddannelsesansvarlig, og den studerendes uønskede adfærd kan efterfølgende resultere i,:
a) At man får en alvorlig anmærkning ” serious talk” eller ”advarsel” i Lectio.
b) At man bliver erklæret for studieinaktiv og dermed kan miste retten til SU.
c) At skolen kontakter og indleder et samarbejde med politi, vagtværn eller myndigheder omkring den pågældende
sags implicerede person(er).
d) At man bliver hjemsendt i en tidsbestemt periode.
e) At man udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
f) At man mister retten til at blive indstillet til prøver og/ eller eksamen på normale vilkår.
g) At man bliver bortvist uden forudgående varsel.
h) At man bliver udmeldt.
Det er i hvert enkelt tilfælde ledelsens, myndighedernes eller politiets helhedsvurdering af sagen, der er
afgørende for, hvilken konsekvens den uønskede adfærd vil få.
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