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Studie-	og	ordensregler	for	N.	Zahles	Gymnasieskole	
Zahles Gymnasium er en uddannelsesorganisation med undervisning på gymnasialt niveau. Vi lægger i 
undervisningen vægt på at styrke elevernes faglighed og kompetenceudvikling sådan, at de bliver i stand til 
at gennemføre en videregående uddannelse. Det gør vi i et miljø, der viser respekt for skolens traditioner 
og grundbestemmelser. 
Regelsættet (som bygger på: BEK nr. 1077 af 13/09/2017 Gældende “Studie- og ordensregler i de 
gymnasiale uddannelser”) er opdelt i følgende hovedafsnit: 

1. Studieregler, herunder mødepligt, deltagelse i undervisningen og regler for fravær og forsømmelser  
2. Regler for orden og samvær i og uden for undervisningen samt procedurer for håndtering af evt. 

overtrædelser (sanktioner) 
a. Regler for skriftlig eksamen og skriftlige terminsprøver, herunder regler for snyd og plagiat 

ifm. skriftligt arbejde og prøver 
b. Regler for mundtlig eksamen og årsprøver, herunder regler for snyd og plagiat 
c. Ekskursioner og rejser 

3. Sanktionsmuligheder (herunder erstatningsregler) 
4. Hjælpemuligheder 
5. Klagemuligheder 

 

1.	Studieregler:		
Du skal være særlig opmærksom på dine egne rettigheder og pligter i forbindelse med undervisningen, jfr. 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse: BEK nr. 1077 af 13/09/2017 Gældende “Studie- og ordensregler 
i de gymnasiale uddannelser”. 
 
Forberedelse:  
Undervisningen i gymnasiet er studieforberedende, og du har pligt til aktivt at deltage i undervisningen.  
I løbet af de første måneder i 1.g gennemgår gymnasievejlederen skolens studie- og ordensregler, generelle 
studiemetoder og hensigtsmæssige læringsvaner og samarbejdsformer. I 2.g og 3.g bliver skolens studie- og 
ordensregler gennemgået i begyndelsen af skoleåret. 
 
Fremmøde:  
Du skal deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver din fysiske tilstedeværelse. Dette gælder 
uanset om undervisningen foregår på gymnasiet eller ved ekskursioner m.v.( jf. § 3, stk. 1 a-e). 
Du skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning. Du skal 
aflevere dine skriftlige besvarelser af opgaver uden at du har snydt eller plagieret fra andre. Du skal møde 
til terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende. 
 
Fravær 
Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, tælles som fravær. Det gælder uanset årsagen til 
fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Der findes i de gymnasiale uddannelser ingen ”ret” til 
fravær og dermed ingen godkendte fraværsgrunde, bortset fra de særlige tilfælde, hvor en elev har fået 
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godkendt fravær til et udlandsophold efter reglerne herom eller fået godkendt orlov. Det vil sige, at fravær i 
forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, session eller barsel mv. samt ferie og 
fridage uden for skolens ferieplan tæller med ved den objektive registrering af fravær. Ved skolerelateret 
fravær (deltagelse i elevdemokratiske fora, fx elevråd, ekskursioner, studierejser m.v.) godskriver din 
gymnasievejleder dit fravær.  
Du har pligt til at give skolen besked om planlagt fravær, det vil sige at du skal kontakte skolen over Lectio 
og afgive sygemelding ved længerevarende sygdom. Du har også ansvar for, når du har været fraværende, 
at angive årsagen i Lectio. Hvis du er syg i længere tid, kan skolen stille krav om en lægeattest, som du selv 
skal betale. Det har stor betydning, at vi (dvs. din gymnasievejleder) har alle de oplysninger, vi har brug for, 
i forbindelse med længerevarende sygdom, sådan at vi kan tilbyde dig de relevante hjælpeforanstaltninger. 
 
Hvis dit fravær fra undervisningen (både det fysiske og det skriftlige) bliver for stort, vil skolen gribe ind 
over for dig. Fraværet må ikke overstige 10 % samlet eller 15 % i enkeltfag. Når fraværet for den aktuelle 
periode overstiger 8 %, vil du blive kontaktet af din gymnasievejleder mhp. at få dit fravær bragt ned. 
Forsætter dit fravær med at stige, vil du modtage et skriftligt varsel. 
Hvis dit fravær kommer op over 10 % samlet eller 15 % i enkeltfag (det gælder både det fysiske og /eller det 
skriftlige fravær) for perioden, vil du blive erklæret studieinaktiv, dvs. at skolen vil tage din SU for en 
måned. Når du får bragt dit fravær ned, skal du søge SU igen, og du vil naturligvis blive godkendt af din 
gymnasievejleder. 
Hvis dit fravær i slutningen af skoleåret er over 10 % samlet eller 15 % for enkeltfag vil du dels blive 
erklæret studieinaktiv og dels blive indstillet til at skulle gå til eksamen på særlige vilkår. Hvis du består 
eksamen og fortsætter næste skoleår skal du huske selv at søge SU. 
 
Oprykning til næste klassetrin. Hvis du har et uvægtet karaktergennemsnit ved skoleårets afslutning på 
under 02, kan rektor nægte dig oprykning til næste klassetrin, jf. lovens § 44, stk. 1. ’Uvægtet 
karaktergennemsnit’ betyder, at alle de karaktererne som du har opnået ved skoleårets afslutning tæller 
med, incl. diverse årsprøver. 
 
Lectio:  
Du skal dagligt holde dig orienteret om skemaændringer og lektier mv., og du skal følge lærernes 
anvisninger for brug af holdmapper og afleveringsmapper. 
 
Klasserumskultur:  
Du skal møde til tiden til undervisningen, og du har medansvar for, at der er arbejdsro til alle på skolen. Du 
skal have respekt for dine klassekammerater og for undervisningssituationen. Du må gerne benytte 
computere i undervisningen efter lærerens anvisninger. Hvis du anvender din computer, mobiltelefon eller 
andre enheder til andet end undervisning, og du ikke retter dig efter lærerens anvisning, kan læreren 
inddrage din computer/mobil i et døgn. Computeren/mobilen skal afleveres på vicerektors kontor og kan 
afhentes samme sted dagen efter. 
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2.	Regler	for	orden	og	samvær:	
Overtrædelse af nedenstående ordensregler kan medføre udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på 
et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær fra undervisningen. Grov overtrædelse medfører 
bortvisning. Hvis der er tale om en meget alvorlig overtrædelse af skolens studie- og ordensregler kan 
skolens leder bestemme, at eleven bliver midlertidig udelukkes fra undervisningen og/eller institutionen, 
mens sagen undersøges nærmere, eller at eleven kun må være på institutionen i et nærmere begrænset 
omfang. For yderligere uddybning se afsnit 3: Sanktionsmuligheder 
 
Adfærd:  
Alle skal udvise ansvarlig og hensynsfuld opførsel. 
På gymnasiet forventer vi, at alle tager hensyn til hinanden, og at ingen bliver udsat for - eller udsætter 
andre for - nedværdigende eller krænkende behandling. Hvis du får en tilrettevisning, hvad enten den er 
mundtlig eller skriftlig, skal du straks efterleve den.  
Alle skal udvise ansvarlig og hensynsfuld opførsel. 
På gymnasiet forventer vi, at alle tager hensyn til hinanden, og at ingen bliver udsat for – eller udsætter 
andre for – nedværdigende eller krænkende behandling. Det gælder også udenfor skoletiden, hvis 
adfærden har negativ indflydelse på undervisningsmiljøet. 
 
Alkohol:  
Til daglig må du ikke medbringe eller drikke øl, vin eller spiritus på skolen og skolens nærmeste område. 
Hverken elever eller lærere må møde berusede eller på anden måde være påvirkede af stoffer på skolen. 
En overtrædelse af dette vil medføre en sanktion. 
I løbet af skoleåret afholder vi en lang række sociale arrangementer udenfor undervisningstiden. Nogle af 
disse arrangementer kan efter aftale med ledelsen give adgang til begrænset og reguleret adgang til 
alkohol. 

Gymnasiefester og caféer bliver altid arrangeret ud fra retningslinjer, der er aftalt med 
ledelsen. Du må ikke medbringe alkoholiske drikkevarer af nogen art til fester og caféaftener. Til disse 
særlige arrangementer kan der købes drikkevarer. 
I forbindelse med fester må du ikke indtage alkoholiske drikke i et sådant omfang, at du er til gene for 
andre eller til fare for dig selv. Skolen forbeholder sig ret til at hjemsende en elev, der er fuld ved 
ankomsten til et socialt arrangement, f.eks. en gymnasiefest. Skolen kan også hjemsende en elev, der 
skønnes at være for beruset i løbet af festen. 

På 1.g forældremødet vil der blive informeret om skolens alkoholpolitik. Introturen er 
alkoholfri. 

På idrætsturene i 2.g La Santa er alkohol forbudt på hele turen. Ved brud på denne regel er 
konsekvensen, at du bliver hjemsendt på egen/forældrenes regning. 

På studieturen i 3.g må du indtage alkohol i begrænset omfang udenfor undervisningstiden. 
Forud for rejsen underskriver du en blanket, hvoraf regler for alkoholindtagelse og øvrige rejseregler 
fremgår. Overtrædelse af reglerne kan efter lærernes skøn føre til hjemsendelse for egen/forældrenes 
regning. 
Ved overtrædelse af bestemmelserne i skolens alkoholpolitik kan rektor iværksætte en eller flere 
sanktioner. De fremgår alle af § 5 og 6 i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale 
uddannelser. Følgende kan komme på tale: advarsler, udelukkelse fra konkrete arrangementer, midlertidig 



Studie	–	og	ordensregler	for	N.	Zahles	Gymnasieskole	
 

4 
 

udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage og bortvisning fra skolen. Ved alle udelukkelser fra 
undervisningen og ved bortvisning, uanset om det er af kortere eller længere varighed, vil der ske en 
partshøring (evt. en her-og-nu høring). Har du fået en her-og-nu bortvisning/udelukkelse, bliver du 
kontaktet af skolens leder første hverdag efter hændelsen mhp. den videre gang i sagen.1 
 
Rusmidler/Stoffer:  
Du må ikke være i besiddelse af, indtage, være påvirket af eller distribuere stoffer på skolen eller i 
forbindelse med aktiviteter arrangeret af skolen (ekskursioner, studierejser, fester eller lignende).  
Hvis du overtræder dette forbud kan rektor iværksætte en eller flere sanktioner. De fremgår alle af § 5 og 6 
i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Følgende kan komme på tale: 
midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage og bortvisning fra skolen. Ved alle udelukkelser 
fra undervisningen og ved bortvisning, uanset om det er af kortere eller længere varighed, vil der ske en 
partshøring (evt. en her-og-nu høring). Har du fået en her-og-nu bortvisning/udelukkelse, bliver du 
kontaktet af skolens leder første hverdag efter hændelsen mhp. den videre gang i sagen. 
 
Rygning: 
Skolen er røgfri. Det betyder at du ikke må ryge på skolens område, heller ikke på tagterrassen, altanen ud 
for kantinen eller på fortovet/trappen ved indgangen. 
 
Vold:  
Hvis du optræder voldeligt eller truer andre med vold kan rektor iværksætte forskellige sanktioner. 
De fremgår alle af § 5 og 6 i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. 
Følgende kan komme på tale: midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage og bortvisning fra 
skolen. Ved alle udelukkelser fra undervisningen og ved bortvisning, uanset om det er af kortere eller 
længere varighed, vil der ske en partshøring (evt. en her-og-nu høring). Har du fået en her-og-nu 
bortvisning/udelukkelse, bliver du kontaktet af skolens leder første hverdag efter hændelsen mhp. den 
videre gang i sagen. 
 
Mobning:  
Enhver form for mobning af andre elever eller elevgrupper er forbudt, uanset om den foregår på skolen 
eller på de sociale medier. Du skal være opmærksom på, at din adfærd på de sociale medier kan være 
omfattet af skolens studie- og ordensregler, jf. § 4, stk. 2 e. 
Hvis du overtræder denne regel, kan rektor iværksætte en eller flere sanktioner. De fremgår alle af § 5 og 6 
i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Følgende kan komme på tale: 
advarsler, udelukkelse fra konkrete arrangementer, midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 
dage og bortvisning fra skolen. Ved alle udelukkelser fra undervisningen og ved bortvisning, uanset om det 
er af kortere eller længere varighed, vil der ske en partshøring (evt. en her-og-nu høring). Har du fået en 
her-og-nu bortvisning/udelukkelse, bliver du kontaktet af skolens leder første hverdag efter hændelsen 
mhp. den videre gang i sagen. 
 

                                                             
1   Partshøring ved alvorlige forseelser: Partshøringen vil blive foretaget som en her-og-nu høring: Inden du bliver 
sendt hjem vil du få forelagt skolens opfattelse af, hvorfor du bliver bortvist. Vi tager noter af, hvordan du ser på 
sagen, hvorefter vi iværksætter sanktionen. 
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Computere:  
Computere, mobiltelefoner og andre enheder anser vi for at være arbejdsredskaber, når de medbringes til 
timerne, og du skal derfor anvende dem efter lærernes instruktioner i timerne. Du må ikke anvende dit IT 
udstyr til at optage eller dele lydfiler eller billeder af andre, uden at du har fået lov til dette.  
Ved overtrædelse af bestemmelserne kan rektor iværksætte en eller flere sanktioner. De fremgår alle af § 
4, stk. 2e i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Følgende kan komme 
på tale: advarsler, udelukkelse fra konkrete arrangementer, midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op 
til 10 dage og bortvisning fra skolen. Ved alle udelukkelser fra undervisningen og ved bortvisning, uanset 
om det er af kortere eller længere varighed, vil der ske en partshøring (evt. en her-og-nu høring). Har du 
fået en her-og-nu bortvisning/udelukkelse, bliver du kontaktet af skolens leder første hverdag efter 
hændelsen mhp. den videre gang i sagen. 
 
Elevskabe:  
Alle elever får tildelt et elevskab. Du må kun bruge elevskabet efter dets formål (dvs. til opbevaring af bøger 
m.m.), du må ikke sætte klistermærker eller lignende på skabet, og du har erstatningsansvar, hvis låsen går 
i stykker. Ved tildelingen af elevskabet skriver du under på disse betingelser.  
 
Hærværk:  
Hærværk og graffiti medfører ud over sanktioner, nævnt i § 5, at den/de skyldige skal betale for 
udbedringen af skaden. 
 
Oprydning:  
Enhver skal rydde op efter sig selv - både i klasselokalerne og i fællesarealerne. 
 
Påklædning:  
Du må ikke have ansigtet tildækket på skolens område. 
 
Evaluering:  
To til tre gange om året foretager dine faglærere en faglig vurdering af dit standpunkt i faget set i relation 
til de faglige mål, som fremgår af stx-bekendtgørelsen. I den forbindelse har du ret til en samtale med din 
lærer, hvor der dels skal være fokus på baggrunden for standpunktskarakteren, dels være fokus på hvordan 
du kan forbedre dit standpunkt. Når du afslutter et fag, vil du normalt modtage en afsluttende karakter, der 
er udtryk for dit faglige standpunkt set i relation til de faglige mål i fagets bekendtgørelse. Denne karakter 
indgår på dit studentereksamensbevis. 
Evaluering af undervisningen: I henhold til stx-bekendtgørelsen skal alle undervisningsforløb evalueres med 
henblik på en diskussion af, hvad der har været godt og/eller mindre godt i undervisningsforløbet. Èn gang 
om året skal dine lærere evaluere undervisningen skriftligt og anonymt på alle hold. 
 
Regler for skriftlige opgaver og snyd med skriftlige opgaver i det daglige arbejde:  
Du har pligt til at aflevere alle de skriftlige opgaver, læreren stiller, rettidigt. Hvis du ikke afleverer dine 
opgaver, bliver det noteret i Lectio som skriftligt fravær, og hvis den skriftlige fraværsprocent bliver for stor, 
vil du få en advarsel og evt. blive sat på særlige vilkår. 
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Tvungent lektieværksted: For at undgå, at du som elev bliver sat på særlige vilkår på grund af manglende 
skriftlige afleveringer, har vi indført tvungent lektieværksted. Hvis du som elev er sat på lektieværkstedet 
skal du dukke op og lave din manglende opgave. Opgaven skal være afleveret inden kl. 17. Du skal sidde i 
det tildelte lokale. Du skal først komme efter endt undervisning. Afleveringen skal sendes til din lærer og 
lektieværkstedsvagten over Lectio. Hvis du ikke møder frem, giver lektieværkstedsvagten besked til 
gymnasievejlederne og du bliver indkaldt til samtale. 
Plagiat: Hvis vi opdager, at du har skrevet en opgave af efter andre, eller hvis du har klippet fra internettet 
uden at skrive, hvor du har det fra, indberetter læreren dig til vicerektor. Vicerektor indkalder dig til en 
samtale, og du får en alvorlig advarsel, der skrives ind i Lectio. Du skal herefter skrive en opgave under 
prøvelignende forhold i fagets timer. Du får fravær for din manglende tilstedeværelse i undervisningen. Den 
nye opgave skal indgå i den samlede vurdering af dit skriftlige standpunkt. 
Bliver du grebet i snyd 2. gang, vil vi underrette dine forældre, hvis du er under 18 år. Internet-snyderiet vil 
blive skrevet ind i Lectio, og du vil blive idømt en sanktion. Du vil samtidig blive gjort opmærksom på, at 
hvis dette forhold gentager sig, vil du, uden varsel, blive bortvist fra skolen. Ved alle udelukkelser fra 
undervisningen og ved bortvisning, uanset om det er af kortere eller længere varighed, vil der ske en 
partshøring (evt. en her-og-nu høring). Har du fået en her-og-nu bortvisning/udelukkelse, bliver du 
kontaktet af skolens leder første hverdag efter hændelsen mhp. den videre gang i sagen. 
 
I de opgaver, du afleverer elektronisk via Lectio, har læreren mulighed for at bruge programmet 
plagiatkontrol, der sammenligner opgaver afleveret i Lectio på alle skoler og kontrollerer, om der er 
sammenfaldende tekst. Hvis du afleverer opgaven via mail eller i papirform, kan læreren anvende andre 
plagiatprogrammer. Hvis du afleverer en opgave i et format, som læreren ikke kan åbne, regnes opgaven 
ikke for afleveret. Alle lærere kan åbne PDF format. 
Normalt bortfalder en advarsel ifm. en mindre forseelse ved skoleårets udløb eller efter et år. Hvis du har 
snydt/plagieret gælder advarslen hele din skoletid, jf. § 5 stk. 2. 
 
Klage: 
Hvis du ønsker at klage over din årskarakter, skal du sende din klage til vicerektor. Klagen skal være skriftlig, 
klagen skal være begrundet og indgives senest 12 dage efter at årskarakteren er blevet offentliggjort. Der 
er 5 dages høringsfrist. 
 
Konsekvenser af snyd ved studieretningsprojektet og ved skriftlig eksamen:  
Hvis du har snydt, fx skrevet andres formuleringer af uden henvisning, kan du ikke få bedømt din 
besvarelse. Når du bruger andres formuleringer i din besvarelse, skal du huske at citere og henvise korrekt. 
Hvis du ikke kan få bedømt din besvarelse, og dermed ikke får en karakter for dit studieretningsprojekt, 
består du ikke studentereksamen. Normalt vil det betyde, at du skal udarbejde et nyt studieretningsprojekt 
året efter og altså først derefter består studentereksamen.  
Hvis du snyder til den skriftlige eksamen, vil du ligeledes blive bortvist og må vente et år med at blive 
student. 
Hvis vi konstaterer plagiat ved en årsprøve, skal opgaven bedømmes til -3, og du bliver indkaldt til en 
alvorlig samtale med vicerektor. Der bliver skrevet et notat på dit forsømmelsesblad for det kommende 
skoleår. 
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2.a	Regler	for	skriftlige	eksaminer	og	skriftlige	terminsprøver	m.v.:	 	

Du har som elev pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende efter skolens bestemmelser 
herom. Ved sygdom skal skolen have en lægeattest – udgiften skal du eller dine forældre betale. 
Alle følgende regler tager udgangspunkt i Eksamensbekendtgørelsen for stx (bekendtgørelse 1018 af 25. 
august 2010). Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133219 
Fra skoleåret 2018-2019 skal du ved alle skriftlige eksamener hente og aflevere opgaven/besvarelsen i 
Netprøver.dk. Det kræver at du har et personligt UNI log-in eller nem-id med til eksamen. 
 
Før prøven: 
Du skal sidde klar på din plads senest 10 min før prøvens start. Hvis prøven f.eks. starter kl. 9.00, skal du 
sidde helt klar kl. 8.50. Det fremgår af Lectio, hvor prøven afholdes. 
Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler og computer. 
Inden prøvens start skal du aflevere din mobiltelefon. Den skal du aflevere slukket til vagterne på et anvist 
sted med navn på. Tasker, jakker m.v. skal du anbringe udenfor rækkevidde. Hvis første del af din prøve er 
uden hjælpemidler, lægger du dine hjælpemidler på gulvet ved siden af dit bord, så du let har adgang til 
dem, når anden del af prøven går i gang. 
På hvert bord ligger et bordkort med navn, klasse/hold og nummer, så du let kan finde ud af, hvor du skal 
sidde. 
Kommer du for sent, skal du ringe til skolens kontor. Når du kommer frem til skolen, skal en 
ledelsesrepræsentant give dig dispensation, før du må gennemføre prøven. Du skal dog stadig aflevere 
samtidig med de rettidigt fremmødte og får således mindre tid. Husk derfor altid at medregne ekstra 
transporttid, så du er sikker på at nå frem i god tid. 
 
Under prøven: 
Du skal altid rette dig efter vagternes anvisninger og påbud. Også i tilfælde af brandalarm. 
Prøven går i gang, når en ledelsesrepræsentant meddeler det, og det første eksamenssæt bliver uddelt. 
Under prøver og eksaminer er det strengt forbudt at kommunikere med andre elever eller omverdenen. 
Hvis du har spørgsmål, skal du ved stille håndsoprækning henvende dig til en af vagterne. Vagterne må ikke 
svare på faglige spørgsmål. 
Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse af en af vagterne. Du bliver fulgt på toilettet og tilbage igen. 
Det er ikke muligt at ryge under prøverne. 
Ved udprint skal du benytte skolens USB-stik. Når du har printet ud, skal du slette din opgave på USB-
stikket. Besvarelsen skal have sidehoved med navn og ID, prøvens navn og sidetal. Du skal bruge skolens 
sidehoved, som du finder på det udleverede USB-stik. Du skal også skrive under på, at du ikke har brugt 
uretmæssig hjælp til opgaven. Du afleverer din opgave i det udleverede omslag, hvis ikke du skal aflevere 
digitalt i netprøver. Du må ikke forlade din plads, før vagterne giver dig lov. Bliver du færdig før tid, skal du 
efterlade dine ting, incl. computer og mobiltelefon i eksamenslokalet. De kan hentes efter prøvens 
afslutning. Prøven er først slut, når sidste elev har afleveret og den prøveansvarlige afslutter prøven. 
Det sidste kvarter af prøven må ingen forlade sin plads, før den sidste har afleveret.  
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Brug af computer ved eksamen og prøver: 
Du er selv ansvarlig for, at din computer fungerer. Hvis din computer går i stykker under prøven, skal du 
fortsætte med at skrive i hånden, du har altså ikke ret til en lånecomputer. 
Hvis du vælger at benytte en computer under eksamen og prøver, samtykker du i, at skolen kan tjekke den, 
hvis der er begrundet mistanke om uretmæssig brug. 
Du må ikke gå på internettet, og du skal slukke for dine browsere under prøven, med mindre andet specifikt 
er aftalt med ledelsen under § 15, stk. 2 i den almene eksamensbekendtgørelse, eller at prøven er med 
netadgang. 
Enkelte prøver foregår helt uden hjælpemidler, men selvom hjælpemidler er tilladt, så må du aldrig bruge 
oversættelsesprogrammer. 
Det er dit eget ansvar, at du kan gemme og udprinte din besvarelse, fra f.eks. Maple. 
Digitale ordbøger og andet materiale skal downloades inden prøvedagen. Husk at tjekke, at de virker på din 
computer inden eksamensdagen, jf. § 15. 
 
Sygdom under eksamen og prøver: 
Det er vigtigt, at du straks giver besked til skolen, hvis du bliver syg og ikke kan deltage i din eksamen eller 
prøve. Du skal ringe til skolens sekretær Lene Winther på tlf. 33 69 79 30. Lene er til stede på skolen fra kl. 
8.00 på hverdage. Hvis du mod forventning ikke kan få telefonisk kontakt, så skriv til Lene Winther og 
ledelsen over Lectio. Du skal også kontakte egen læge. Ved sygdom under eksamen skal skolen have en 
lægeerklæring senest 24 timer efter eksamenstidspunktet. Du kan få din læge til at maile den til skolen. Ved 
terminsprøverne er det nok med en lægelig dokumentation på sygdom. Dokumentationen skal også være 
modtaget af skolen senest 24 timer efter prøvetidspunktet. 
Du kan kun indstilles til sygeeksamen, hvis skolen har modtaget en rettidig lægeerklæring. Skolen dækker 
ikke udgifter til lægeerklæringer mm. 
Der vil være sygeeksamen i august. 
 
Snyd ved eksamen og prøver: 
Besvarelsen skal være din egen selvstændige besvarelse. Hvis du under prøven skaffer dig hjælp, giver en 
anden eksaminand uretmæssig hjælp eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, bortvises du fra den 
pågældende prøve, jf. § 20. Skolens afgørelse er en forvaltningsmæssig afgørelse, dvs. at du ikke  kan klage 
over den, og hvis du ønsker det, kan du få det meddelt skriftligt. 
Hvis du snyder og bortvises, kan du først gå til den pågældende prøve/eksamen i den følgende termin, hvor 
den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen. 
Skolen vil ved begrundet mistanke for snyd under prøven tjekke udvalgte computere, dvs. at vi f.eks. tager 
stikprøver af netværkstrafikken i eksamenslokalerne.  Det betyder, at din computer efter endt prøve kan 
blive tjekket for uretmæssig internetaktivitet af skolens it-mand. Du er velkommen til at være til stede 
under dette tjek. Skolen vil også ved begrundet mistanke om internetaktivitet via mobiltelefoner scanne for 
mobilaktivitet. 
Censorerne har et særligt ansvar for at tjekke, om besvarelserne er jeres egne, selvstændige produkter. 
Hvis der efter endt prøve opstår en formodning om, at der er sket snyd, indberettes dette til skolen og 
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ministeriet. Hvis skolen efter en vurdering bedømmer, at der generelt er tale om snyd, skal prøven tages 
om. Hvis karakteren allerede er givet, bortfalder den givne karakter, og man skal tage prøven om. 
Reglerne for god citatskik og plagiat finder du i ophavsretsloven. Du kan få mere information på 
http://www.stopplagiat.nu/. 
 
Særlige prøvevilkår: 
Hvis du har psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser eller andre specifikke vanskeligheder, er det op til 
skolen at træffe afgørelse, om du har brug for særlig hjælp til eksamen, jf. § 19. Tosprogethed er ikke i sig 
selv omfattet heraf. Skolen træffer afgørelse på baggrund af sagkyndige udtalelser for den konkrete 
eksaminand og konkrete prøve. Det betyder f.eks. at du skal fremvise dokumentation for fx ordblindhed, 
hvis du ønsker at få mere tid til den skriftlige eksamen. Hovedreglen er, at du ikke må blive stillet bedre end 
de andre eksaminander. 
 
2.b	Regler	for	mundtlig	eksamen	og	årsprøver	

Alle regler tager udgangspunkt i Eksamensbekendtgørelsen for stx (bekendtgørelse 1018 af 25.august 
2010). Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133219 
 
Før prøven: 
Du skal være klar foran prøvelokalet 10 min. før prøvens start. Det præcise tidspunkt fremgår af Lectio 
(normalt fra din forside). Hvis du kommer før, så vent venligst i kantinen og ikke foran prøvelokalet. 
Kommer du for sent, så kontakt straks skolens kontor. Du vil normalt komme op senere på dagen. 
 
Under prøven: 
Prøven begynder, når du har trukket dit spørgsmål, materiale mm. Du må ikke have din mobiltelefon mm. 
med til den mundtlige prøve, hverken i forberedelsesrummet eller under eksaminationen. Du afleverer den 
på kontoret eller til eksaminator. 
Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler og computer. Din faglærer orienterer dig om, 
hvilke hjælpemidler der er tilladt. Det er i mange fag tilladt at anvende computer. Du må ikke gå på nettet 
under prøven, det gælder også, hvis der er forberedelse til prøven. Du skal inden prøven have downloadet 
de tilladte hjælpemidler på din computer, det gælder også ordbøger.  
 
Forberedelsestid: 
Til mange eksaminer er der forberedelsestid. Vilkårene er meget forskellige fra fag til fag og fra niveau til 
niveau. Din faglærer orienterer dig om hjælpemidler mm. 
 
Eksamination: 
Din faglærer orienterer dig. Eksaminationstiden fremgår af fagets bekendtgørelse. 
 
Bedømmelsen: 
Bedømmelsen skal ske i direkte forlængelse af eksaminationen. 
 
Sygdom: 
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Se reglerne under skriftlig eksamen. Der vil være sygeeksamen i august. 
 
Snyd: 
Se reglerne for skriftlig eksamen. 
 
 
Klage: 
Hvis du ønsker at klage over eksamen, er fremgangsmåden beskrevet i Eksamensbekendtgørelsens kapitel 
10. Klagen skal altid gives til vicerektor, klagen skal være skriftlig, klagen skal være begrundet og indgives 
senest 12 dage efter at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Der er 5 dages høringsfrist. 
Du kan normalt ikke klage over selve bedømmelsen/karakterfastsættelsen. 
 
 
2.c	Ekskursioner	og	rejser	

Ved rejser forstås i gymnasiet ekskursioner af mere end en dags varighed, hvor holdets undervisning ikke 
foregår på Nørre Voldgade. Alle holdets elever skal deltage i rejsen, som forestås af en til to af holdets 
lærere. Lærerne udarbejder i samarbejde med holdets elever et program for rejsen. Alle er pligtige 
deltagere i dette program. Lærerne udarbejder et budget for rejsen, der indeholder følgende udgifter: 
transport til rejsestedet, hotel normalt med morgenmad, samt overslag over entreer og transport på 
rejsestedet. De deltagende læreres rejseudgifter indgår i budgettet. 
Studierejsen i 3.g koster normalt max 5.500 kr. Forsikringer indgår normalt ikke i rejsebudgettet, den 
enkelte elev er omfattet af familiens egen rejseforsikring. Du skal underskrive to blanketter i forbindelse 
med studierejsen: én vedrørende betalingen af rejsen og én vedrørende den opførsel, vi forventer af dig på 
studierejsen. Lærerne skal udarbejde det endelige program i god tid før rejsens afholdelse, og de skal 
aflevere det til skolens ledelse og eleverne/forældrene/værge tre uger før afrejsetidspunktet.  
 
Idrætsturen til La Santa i 2.g koster ca. 6.000 kr. og skolen tegner en hjemrejseforsikring for alle på denne 
tur. I god tid før turen skal du underskrive et særskilt program og regler vedrørende din adfærd. 
For eventuelle øvrige rejser, fx oversøiske ture, skal udgiften godkendes af rektor og forældre.  
Du skal på alle rejser udvise positiv og ansvarlig opførsel. Du skal deltage aktivt i hele rejsens program. For 
elever i 1.g og 2.g gælder, at I ikke må nyde alkohol på rejser. Overtrædelse kan medføre sanktion. For alle 
rejser gælder: 
• Du skal færdes sammen med mindst to andre elever 
• Du skal møde til aftalt tid, som vil fremgå af programmet eller efter aftale med lærerne. Om aftenen 

gælder det for 1.g og 2.g, at I alle skal være på hotellet kl. 24. For 3.g gælder det hjemkomsttidspunkt, 
som er aftalt med lærerne 

• Du må ikke indtage alkoholiske drikke i et sådant omfang, at du er til gene for andre eller til fare for dig 
selv 

• Du skal respektere overnatningsstedets regler for ro og orden 
Overtrædelse kan medføre sanktion og hjemsendelse fra ekskursionen på egen eller forældres regning. Hvis 
overtrædelsen er meget grov, kan du yderligere blive idømt en sanktion, når du er kommet hjem fra 
studierejsen. De fremgår alle af § 7 i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale 
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uddannelser. Følgende kan komme på tale: advarsler, udelukkelse fra konkrete arrangementer, midlertidig 
udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage og bortvisning fra skolen. Ved alle udelukkelser fra 
undervisningen og ved bortvisning, uanset om det er af kortere eller længere varighed, vil der ske en 
partshøring (evt. en her-og-nu høring). Har du fået en her-og-nu bortvisning/udelukkelse, bliver du 
kontaktet af skolens leder første hverdag efter hændelsen mhp. den videre gang i sagen.  
 
3	Sanktionsmuligheder	(herunder	erstatningsansvar):	

I tilfælde af én eller flere mindre alvorlige overtrædelser af skolens studie- og ordensregler kan skolen give 
dig en pædagogisk tilrettevisning. Det foregår ved at du vil blive indkaldt til en alvorlig samtale på 
vicerektors kontor.  
Ved mere alvorlige overtrædelser af skolens studie- og ordensregler (fx ved for stort fravær og 
overtrædelser ifm. prøver) kan skolen give en skriftlig advarsel. Hvis du er under 18 år bliver advarslen 
sendt til dine forældre. Skolen har følgende sanktionsmuligheder: 
• Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter 
• Du kan blive midlertidig udelukket fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår – vi registrerer 

udelukkelsen som fravær 
• Du kan få forbud mod, at du i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender bestemte private 

genstande, fx mobiltelefon og/eller PC’ere, i den udstrækning, det er pædagogisk begrundet 
• Skolen kan tilbageholde din mobiltelefon/din computer/lignende kommunikationsmidler i op til et døgn 
• Ved for stort fravær kan du blive henvist til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende 

klassetrin. Denne sanktion kan også tages i brug ved gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd, 
jf. § 3, nr.1, litra e 

• Du kan i meget alvorlige tilfælde miste retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag. 
• Du kan blive bortvist (udskrevet) fra gymnasiet i særligt graverende tilfælde 
• Gymnasiet kan i særlige tilfælde, hvor en sag bliver undersøgt nærmere, beslutte at bortvise dig eller 

kun tillade dig at være til stede på gymnasiet i et nærmere bestemt omfang, indtil der er truffet endelig 
afgørelse i din sag 

• Hvis skolen skønner, at du ikke er studieaktiv, indberetter vi det til SU-styrelsen, og det betyder, at du 
vil miste retten til SU i en periode. 

 
I forbindelse med iværksættelse af en sanktion vil der altid være en høring. I særligt alvorlige tilfælde kan 
det være en her-og-nu høring, hvor skolens rektor/vicerektor (på studierejse én af rejselærerne) fortæller 
dig, at vi vil iværksætte en alvorlig sanktion over for dig. Du vil få mulighed for at komme med indsigelser, 
og der vil blive taget notat af dine indsigelser. 
 
Erstatning:  
Du har personligt ansvar for dine egne handlinger og er dermed omfattet af de almindelige 
erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, herunder økonomisk ansvar, for handlinger, der 
begås af skolens egne elever eller udefra kommende personer. 
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4.	Hjælpemuligheder:	

Fravær: I særlige tilfælde kan skolen tilbyde specialundervisning, sygeundervisning og eventuel supplerende 
undervisning. Det er ligeledes muligt, at rektor/gymnasievejleder tilbyder særlig vejledning til at 
gennemføre uddannelsen. Disse tiltag iværksætter vi så tidligt som muligt, så det bliver muligt for dig at 
genoptage undervisningen uden større problemer. I de fleste tilfælde skal vi have dokumentation for at 
kunne tildele dig særlige støttetimer. 
 
5.	Klagemuligheder:	

Du eller dine forældre/værge kan klage over en sanktion, som skolen har taget i brug over for dig. I kan 
også klage over, at du ikke bliver rykket op i næste klasse. I skal klage til undervisningsministeriet senest to 
uger efter, at I har fået sanktionen at vide. Klagen skal afleveres/sendes elektronisk til vicerektor, som også 
vil udlevere en klagevejledning. 
Nærværende Studie- og Ordensregler afløser tilsvarende tidligere regler og træder i kraft den 1. oktober 
2017. 


