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N. Zahles Gymnasium er en uddannelsesinstitution med undervisning på gymnasialt niveau. I 
undervisningen lægger vi 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. 
N. Zahles Gymnasium har en klar forventning om, at vores elever møder til undervisningen og deltager 
aktivt i undervisningen. Denne forventning bygger på en pædagogisk grundantagelse om, at fremmøde og 
aktiv deltagelse giver bedre trivsel og større læringsudbytte til gavn for den enkelte elev og institutionen. 
 
N. Zahles Gymnasiums studie- og ordensregler bygger på “Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i 
de gymnasiale uddannelser”, bekendtgørelse nr. 1338 af 9.dec. 2019, gældende, herefter BEK 1338. 
Skolens studie- og ordensregler er fastsat efter høring af elevråd, pædagogisk råd og bestyrelsen, jf. BEK 
1338, §1, stk. 4.  
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1. Studieregler 
 

1a Fremmøde 
Undervisningen i gymnasiet er studieforberedende, og der er pligt til aktivt at deltage i undervisningen. 
Der er pligt til at møde rettidigt frem og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver fysisk 
tilstedeværelse. Det betyder, at der er pligt til fremmøde på eller uden for institutionens område, f.eks. på 
ekskursioner, studieture m.m.  
Der er også pligt til at deltage aktivt i anden undervisning. Det gælder f.eks. morgensamling, 
fællesarrangementer, terminsprøver, årsprøver, andre interne prøver, lektielæsning, skriftlige afleveringer, 
selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.  
Skolen kan bede en elev om en lægeerklæring ved anmodning om fritagelse fra et eller flere fag og ved 
sygdom. Eleven afholder selv udgiften. Det har stor betydning, at skolen har alle relevante oplysninger i 
forbindelse med længerevarende sygdom, sådan at vi kan tilbyde de relevante hjælpeforanstaltninger. 
Se i øvrigt §3 i BEK 1338. 
 

1b Fravær 
Deltagelse i undervisningen registres digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Dette 
gælder også for skriftlige afleveringer og deltagelse i elevrådsmøder mm. Sagt med andre ord, så 
registreres alle former for fravær, uanset typen af fravær.  
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 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, barsel mv. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan tæller med ved den 
objektive registrering af fravær. 
 
Ved fravær i forbindelse med forpligtigelser i følge lovgivning, for eksempel deltagelse i Forsvarets Dag eller 
borgerligt ombud, er det ekstra vigtigt at der gives besked om årsagen til fraværet. Dette gælder også i 
forbindelse med fravær ved elevdemokratiske møder og lignende, der ikke er sidestillet med 
undervisningen. Fraværsårsagen oplyses over lectio. 
Se i øvrigt §9-10 i BEK 1338. 
 
Skolen reagerer så hurtigt som muligt på fravær og manglende rettidig aflevering af skriftlige opgaver. 
Sanktioner kan dog kun sættes i værk for fravær, der ikke er begrundet i forhold efter §10, stk. 2-3 i BEK 
1338. Det vil sige borgerligt ombud, Forsvarets dag og elevdemokratiske møder. Fravær i forbindelse med 
elevdemokratiske møder m.m. skal dog være indenfor rammerne af, hvad gymnasiet finder rimeligt. 
Ved manglende rettidig aflevering af skriftlige afleveringer kan gymnasiet indkalde dig til studiecafé, hvor 
du skal arbejde med og aflevere din opgave. 
Hvis fraværet er for højt, vil gymnasievejlederen kontakte dig med henblik på at nedbringe fraværet. Falder 
fraværet ikke herefter modtages 1.varsel. Hvis fraværet ikke falder efter 1.varsel for perioden, vil du blive 
erklæret studieinaktiv, dvs. at skolen vil inddrage 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 for højt, vil du dels blive erklæret studieinaktiv og dels blive 
indstillet til at skulle gå til eksamen på særlige vilkår (2. varsel). Det vil sige, at du skal til eksamen i alle 
afsluttende fag, inkl. eventuelle planlagte årsprøver.  
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Varsler i forbindelse med fravær bortfalder ved skoleårets udløb og man starter således på ny ved skole 
årets start. 
Se i øvrigt §5 og §11 i BEK 1338. 
 

1c Lectio 
Du skal dagligt holde dig orienteret om skemaændringer og lektier mv., og du skal følge lærernes 
anvisninger for brug af holdmapper og afleveringsmapper. 
Fraværsårsag registreres i lectio. 
 

1d 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. 

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 møde op og lave din manglende opgave. Opgaven skal være afleveret inden kl. 17. Du skal sidde i 
det tildelte lokale, og 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.  
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, der ikke er skrivebeskyttet. 
Normalt bortfalder en advarsel ifm. en mindre forseelse ved skoleårets udløb eller efter et år. Hvis du har 
begået, medvirket eller tilskyndet til snyd gælder advarslen hele din skoletid, jf. § 5 stk. 2 i BEK 1338. 

 

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 der er mistanke om snyd i SRP-opgaven vil behandlingen af denne anklage først gå i gang efter at du 
har været til SRP-eksamen. Hvis der konstateres plagiat skal du udarbejde et nyt studieretningsprojekt året 
efter og gå til mundtlig prøve. Først derefter kan du bestå 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, vil du blive indkaldt til en alvorlig samtale med 
vicerektor, der vil give dig en sanktion, j.f. § 5-6 i BEK 1338. 
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Klagemuligheder 
Hvis du ønsker at klage, skal du sende din klage til vicerektor. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den 
skal indgives senest 10 dage efter, at du har modtaget den afgørelse, som du er utilfreds med. De 10 dage 
er inklusiv dage uden undervisning. Der er 5 dages høringsfrist, hvor du kan komme med bemærkninger til 
klagen. Se i øvrigt §13 i BEK 1338. 
 

1e Regler for skriftlige eksaminer og interne prøver 
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 afholde. 
Alle følgende regler tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og 

studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, BEK 343 fra d. 8.april 2016. Se 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722  

Skriftlige eksamensopgaver hentes på www.netprøver.dk, og besvarelsen afleveres også på 
www.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 mv. 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 USBstikket. 
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. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
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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 i eksamensbekendtgørelsen, eller at prøven er med 
netadgang. Enkelte prøver foregår helt uden hjælpemidler, men selvom hjælpemidler er tilladt,  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 på tlf. 33 69 79 30. Sekretæren er til stede på skolen fra kl. 
8.00 på hverdage. Hvis du mod forventning ikke kan få telefonisk kontakt, så skriv til sekretær 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 m.m. 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 i eksamensbekendtgørelsen. Skolens afgørelse er en forvaltningsmæssig 
afgørelse, dvs. at du ikke kan klage over den, og hvis du ønsker det, kan du få afgørelsen 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 senest 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 
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 du 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 

http://www.stopplagiat.nu/
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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. 

1f Regler for mundtlig eksamen og interne prøver 
Reglerne tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende 
ungdoms- og voksenuddannelser, BEK 343 fra d. 8.april 2016. Se 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722 
 

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 m.m. Du må ikke have din mobiltelefon m.m. 
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 m.m. 
 

Eksamination 
Din faglærer orienterer dig. Eksaminationstiden fremgår af fagets bekendtgørelse. 
 

Bedømmelsen 
Bedømmelsen skal ske i direkte forlængelse af eksaminationen. 
 

Sygdom 
Se reglerne under skriftlig eksamen. Der vil være sygeeksamen i august. 
 

Snyd 
Se reglerne for skriftlig eksamen. 
 

1g Klagemuligheder 
 
Hvis du ønsker at klage, skal du sende din klage til vicerektor. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den 
skal indgives senest 10 dage efter at du har modtaget den afgørelse, som du er utilfreds med. De 10 dage er 
inklusiv dage uden undervisning. Der er 5 dages høringsfrist, hvor du kan komme med bemærkninger til 
klagen. Se i øvrigt §13 i BEK 1338.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722
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