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Studie- og ordensregler på Skive College 
 
 
Det skal være rart at være på Skive College. Vi lægger stor vægt på et godt skolemiljø og god plads til 
forskellighed. Det overordnede mål er at skabe et godt og aktivt studiemiljø, der giver dig optimale 
muligheder for læring og god kvalitet i uddannelsen. 
  
Gennem det daglige arbejde sørger vi sammen for, at du opnår gode studievaner, udvikler ansvarsfølelse 
og engagement samt tilegner dig en så høj grad af selvstændighed som muligt. 
 
Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse hos os. 
 

 
Generelt 
Du opfører dig naturligvis over for andre, som du gerne vil, at andre skal opføre sig over for dig. Det gælder 
både når du omgås andre elever, dine lærere og øvrige medarbejdere. På Skive College tolereres ikke 
støjende, larmende og på anden vis negativ adfærd, som kan virke skadende eller ødelæggende på elevernes 
og ansattes trivsel på skolen. 

Elevers og ansattes trivsel er i højsædet på Skive College og for at mindske utryghed er det ikke tilladt at 
tilskynde eller påvirke til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med 
uddannelsesformålene. 

Vold og truende adfærd tolereres ikke på Skive College. 

Du behandler naturligvis skolens inventar, arealer m.m. med respekt og forlader det i samme stand som du 
selv gerne vil modtage det.  

Vær opmærksom på at en del af skolens arealer er videoovervåget for at sikre mod tyveri og hærværk. 

Skolens område må ikke bruges til aktiviteter som bryder gældende ordensregler, love og bekendtgørelser.  

 
Aktiv deltagelse i al undervisning 
På Skive College har du mødepligt til al undervisning, og vi glæder os til at se dig hver dag. Undervisning 
omfatter alle planlagte aktiviteter, herunder også deltagelse i projektarbejde eller lignende arbejde eventuelt 
uden for skolens normale undervisningstid. Skive College er din nye arbejdsplads, og derfor møder du 
selvfølgelig hver dag – og til tiden. Dine undervisere planlægger studieaktiviteter, hvoraf en del er 
hjemmearbejde (alm. forberedelse, lektier og skriftlige opgaver). 
 
Alt fravær noteres i den pågældende uddannelses administrationssystem.  
 

Fravær og forsømmelser 
 

Vi noterer tilstedeværelse ved hvert modul, og du kan selv følge med i dit fravær i det studieadministrative 
system. Har du været fraværende, noterer du i bemærkningsfeltet i det studieadministrative system, hvorfor du 
har været fraværende. 
 
Al fravær registreres – ingen fravær betegnes som lovligt fravær. 
 
Ved sygdom kan skolen forlange en friattest som dokumentation. Du betaler selv for friattesten. 
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 Studieture 
Studieture er en vigtig del af undervisningen og vi forventer derfor, at du deltager, og at du opfører dig som 
skolens gode ambassadør.  
 
 
Særligt om afleveringsopgaver 
Dine besvarelser forventes at være dine egne selvstændige besvarelser, medmindre andet udtrykkeligt 
fremgår. 
 
Du må ikke skaffe dig selv eller yde andre uretmæssig hjælp. Hvis du anvender andres opgaver, andres 
tekster eller tidligere bedømt arbejde, skal du huske at henvise til kilden. 
 
Skive College benytter plagiatprogrammer, der scanner dine afleveringer og rapporter. 

 
 
Evaluering og feedback 
Du vil løbende blive holdt orienteret om dit faglige niveau. 

 
Når du har afsluttet et fag, får du en karakter i faget, som udtrykker dit niveau i forhold til fagets mål, jf. 
fagbekendtgørelsen. På Skive College bruger vi 7-trinsskalaen ved de fleste bedømmelser, og i enkelte tilfælde 
bruges andre betegnelser for opfyldelse af fagets mål. 
 
 

IT-politik 
Første gang du logger på skolens netværk med dit UNI-Login og password, accepteres skolens IT-regler.  

 

 
Tobaksfri skole 
Skive College er en tobaksfri skole. Det betyder, at du ikke må ryge eller tage andre tobaksrelaterede produkter 
i skoletiden – heller ikke hvis du forlader skolens område. 

Tobaksrelaterede produkter omfatter alle produkter så som snus, e-cigaretter, opvarmet tobak, tyggetobak, 
tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter og anden røgfri tobak. 

 
 
 

Mobning 
 
Alle medarbejdere og elever har pligt til at gribe ind over for enhver form for mobning. Du behandler andre, som 
du gerne vil have, at de behandler dig.  

 
Det er en stærkt skærpende omstændighed, hvis mobning gentages eller foregår gennem længere tid. 

 
Mobning kan foregå ved personlig kontakt, sladder og bagtale, men den kan også foregå på internettet, fx på 
Facebook og andre sociale medier - og via SMS og lignende. Medierne er i den sammenhæng ligestillet med 
den fysiske verden, og vi tolererer derfor heller ikke mobning her.  
 
Distribution af billede- og lydfiler af elever og ansatte er strengt forbudt - medmindre der er forudgående aftale 
om dette. 
 
Hvis du selv bliver mobbet, skal du gøre den anden part opmærksom på, at du ikke bryder dig om det. Hvis det 
ikke omgående hjælper, skal du kontakte din underviser. Hvis din underviser ikke er til stede, skal du kontakte 
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en anden underviser eller uddannelseslederen. 
 
Hvis du oplever, at andre blive mobbet, har du pligt til at gribe ind eller kontakte en underviser eller en leder. 
 
Hvis du ikke tager afstand fra mobning, er du selv med til at mobbe! 
 
 
Adfærd 
Alle har ret til at færdes i sikkerhed og i en god atmosfære på Skive College. Derfor tolereres negativ adfærd 
på Skive College ikke. Negativ adfærd kan være:  
 

- Nedsættende tale om eller til andre. Undlad at tale ned til andre og lad være med at sladre og bagtale 
andre. 

- Upassende sprogbrug i tiltale. Tal altid pænt til andre. Hvis den anden part opfatter det, du siger, 
som alvorligt, er det underordnet, om du selv sagde det for sjov. 

- Enhver form for fysisk kontakt eller grænseoverskridende adfærd, som den anden part ikke er 
indstillet på. 

- Uretmæssig omgang med andres ejendele: Hvis du gemmer, ødelægger eller bruger andres ting, 
uden at du har fået lov til det, betragtes det som mobning. 

- Udelukkelse af andre fra fagligt og socialt samvær. 
- Chikanerende eller truende adfærd.  

 
 
Rusmidler  
Brug af rusmidler, både legale eller illegale er ikke foreneligt med at være studieaktiv elev på Skive College. 
Rusmidler har negative konsekvenser for dig selv og måske andre i forhold til det faglige udbytte, din 
personlige/sociale udvikling og/eller studiemiljøet. 
 
Ledelsen kan i forbindelse med helt specielle begivenheder dispensere fra hovedreglen og give tilladelse til 
alkohol. Det kan fx være i forbindelse med galla, dimissioner, svendeprøver, fredagsarrangementer etc. 
 
Skolen forbeholder sig rettigheden til at anvende brug af narkohunde både uanmeldt og ved begrundet 
mistanke. Brug af narkohunde kan finde sted på alle skolens adresser. 
I forbindelse med skolens indsats mod brug af euforiserende stoffer, forbeholder skolens sig ret til at tage 
stikprøvekontrol ude i klasserne, hvor enkelt elever kan blive udtaget til test. 
 
Skolen og skolens inventar 
Du passer selvfølgelig godt på din skole og skolens ting. Skulle det ske, at noget bliver beskadiget, medfører 
det normalt erstatningspligt. Er du under 18 år vil vi også orientere dine forældre/værge. 

 
 
Bøger og andet undervisningsmateriale 
Du afleverer naturligvis de materialer, du har lånt af Skive College, i god stand. Husker du ikke at aflevere lånte 
materialer, vil du blive afkrævet betaling for hver enhed, der mangler. 
 
 
Forsikringspligt 
 
Skolen har ingen forsikringspligt overfor elever. Den eneste undtagelse fra denne regel er uheld i værksted og 
laboratorier. Er skaden sket i forbindelse med undervisning under arbejdspladslignende forhold, vil eleven være 
direkte omfattet af institutionens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring. 
 
Ophold på skolen er dit eget ansvar. Du bør derfor undersøge, om du er forsikringsmæssigt dækket. 
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Fundne ting skal afleveres i receptionen. 
 
 
 
 
Sikkerhed 

 
Du er forpligtet til at orientere dig om de sikkerhedsmæssige regler, der gælder på Skive College, herunder 
krav til påklædning og værnemidler.  

 
 

 

Sanktioner der kan tages i brug 
 Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter 

 Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som 
fravær  

 Udelukkelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag 

 Midlertidig udelukkelse fra at anvende IT på skolen – helt eller delvist 

 Standsning af SU 

 Tilbageholdelse af genstande  

 Skriftlig advarsel 

 Bortvisning 
 
Hvis du ikke er fyldt 18 år, vil vi kontakte dine forældre/din værge, når en sanktion iværksættes. Vi træffer 
efterfølgende afgørelse om de videre sanktioner, og afgørelsen vil blive skriftligt kommunikeret til dig og dine 
forældre/værge (hvis du er under 18 år). 
Ved særligt grove overtrædelser kan det medføre bortvisning uden forudgående advarsel. Herunder f.eks. 
voldelig/chikanerende adfærd, brug eller formidling af rusmidler, hærværk og mobning. 
I forbindelse med bortvisning vil der altid blive iværksat partshøring, dvs. at parterne (herunder forældrene/ 
værgen, hvis du er under 18 år) vil få lejlighed til at udtale sig om sagen, inden vi træffer en endelig beslutning 
om sanktioner fra skolens side. I forbindelse med den endelige afgørelse vejleder skolen dig (og dine 
forældre/værge, hvis eleven er under 18 år) om klageregler.
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Særligt om EUX/EUD  
 
Disse studie- og ordensregler bygger på retningslinjerne i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, §47 
 
 
Fravær og forsømmelser 

 
Du skal være opmærksom på, at hvis du er i et ansættelsesforhold, har Skive College pligt til at informere din 
virksomhed om alle former for fravær! 
 
Det er vigtigt, at du når de faglige mål i undervisningen. Har du været fraværende, kan du derfor få en opgave 
af din lærer, som skal løses.  
 
Har du brug for ekstra hjælp, kan du deltage i studiecaféen, som afholdes to dage om ugen efter almindelig 
skoletid. Der er lærere og SPS-medarbejdere til stede for at vejlede og hjælpe dig. 

 
I dit uddannelsesforløb vil du få en række afleveringsopgaver. Får du ikke afleveret opgaverne til tiden, uanset 
om det er, fordi du er syg, eller fordi du har glemt at aflevere, har it-problemer eller andet, vil du få muligheden 
for at løse den i studiecaféen. Det vigtige er jo, at du får den viden og øvelse, der er nødvendig for at kunne 
gå til eksamen. 
 
Alle afleveringsopgaver og afleveringsdatoerne vil fremgå af det studieadministrative system. 
 
Du kan få en skriftlig advarsel hvis du ikke er studieaktiv i undervisningen eller ikke får afleveret opgaverne. 
Er du under 18 år, vil advarslen blive sendt til dine forældre/værge, og vi vil bede om, at den bliver returneret 
med deres underskrift. Er du over 18 år, bedes du selv underskrive advarslen og returnere den til os. 
Har du fået 2 skriftlige advarsler, vil du - og hvis du er under 18 år også dine forældre eller værge - blive 
indkaldt til en samtale om dit videre forløb på Skive College. Her deltager UU på Skive Kommune også i 
samtalen 

 
Har du fået 3 skriftlige advarsler, og hvis du fortsat ikke er studieaktiv i undervisningen eller har fået afleveret 
de manglende opgaver, vil du blive udmeldt fra skolen. Her deltager UU på Skive Kommune også i samtalen, 
hvis du er bosiddende i Skive Kommune. 
 
Hovedforløb 
Vi noterer tilstedeværelse ved hvert modul, og du kan selv følge med i dit fravær i det studieadministrative 
system. Har du været fraværende, noterer du i bemærkningsfeltet i det studieadministrative system, hvorfor 
du har været fraværende. 
 
Hvis du skal have fravær pga. fx tandlæge- eller lægebesøg, køreprøve, mærkedage mm., orienterer du på 
forhånd din kontaktlærer og din virksomhed. 
 
Hvis du bliver syg, kontakter du hurtigst muligt og gerne inden undervisningens start, enten din kontaktlærer 
eller skolen på 99 14 92 00. Husk også at informere din virksomhed om fraværet, da du er på arbejde i 
skoleperioderne.  

 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825#idc0f1f15b-5a77-44dd-87d4-f2b85835a7aa
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Særligt om HTX/HHX 
 
Oprykning 
Ved skoleårets slutning vil skolen vurdere dit standpunkt og dit udbytte af undervisningen. 
Har du afsluttet skoleåret med mindst 2,0 i gennemsnit, og har du deltaget aktivt i undervisningen og aflagt de 
krævede prøver, herunder årsprøver, samt afleveret de krævede skriftlige opgaver, har du krav på oprykning til 
næste skoleår. 

 
 
Skriftlige prøver og projekter 
 
Du skal deltage i alle terminsprøver, årsprøver og lignende. 
 
Skriftlige prøver omfatter terminsprøver, årsprøver og større projekter, der følger eksamens- og 
prøvereglementet og studie- og ordensreglerne. 
Hvis du udebliver, får du ikke nogen karakter for prøven. Det gælder også, hvis vi bortviser dig fra prøven. Du 
bliver ikke tilbudt en omprøve. Desuden giver vi dig en skriftlig advarsel. 
Karakteren for besvarelsen har betydning for det/de fag, som du skriver opgave i, og karakteren for ”årsprøver” 
indgår i det gennemsnit, vi beregner i forbindelse med din mulighed for oprykning. 
 
Specielt om eksamen 

Du kan aflægge prøve i et fag, når du har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår eller i det 
pågældende undervisningsforløb. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til 
opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som du til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led 
i prøven i henhold til reglerne for de enkelte fag, er opfyldt. Når produktet er udarbejdet af en gruppe, har 
eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af 
de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en 
eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg. 

 
Specielt om studieområdeprojektet (SOP) 
 
Du skal aflevere dine fagvalg og din besvarelse til tiden og i en acceptabel kvalitet. Hvis du ikke overholder det, 
afviser vi det afleverede og giver dig en skriftlig advarsel. 
Aflevering af studieområde projektet er en forudsætning for at kunne blive indstillet til eksamen i 
studieområdeprojektet. 
 
Specielt om Erhvervscase (EC) 
 
Du skal aflevere din synopsis til tiden og i en acceptabel kvalitet. Hvis du ikke overholder det, afviser vi det 
afleverede og giver dig en skriftlig advarsel. 
Aflevering af din synopsis er en forudsætning for at kunne blive indstillet til eksamen i erhvervscase. 
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