Studie- og ordensregler for Vidar Skolens Overskole 2021 - 22
Reglerne gælder for elever i 9. og 10. Klasse, 1. og til 2. HF på Vidar Skolen i skoletiden.
De skal sikre gode rammer for undervisning og samvær, således at alle kan trives
fagligt og socialt på skolens ungdomsuddannelse. Der skal være plads til alle i et
rummeligt og kreativt arbejdsfællesskab, og det forventes at alle, både lærere og elever
bidrager aktivt til skabelsen af et miljø med disse kvaliteter.

I. Studieregler og studiemiljø

Der er mødepligt, og alle elever har pligt til at deltage aktivt i undervisningen, hvilket
indebærer, at eleverne:
• møder til undervisningen til tiden
• medbringer bøger og andre undervisningsmaterialer
• møder forberedt til undervisningen
• bidrager aktivt deltagende i undervisningen
• tager noter (i hånden - ikke på computeren)
• afleverer skriftlige opgaver rettidigt
• deltager i ekskursioner, på rejser og ved skolepligtige arrangementer
• dagligt kontrollerer studieinformationer i Lectio, herunder beskeder
Det er ikke tilladt at:
• forlade undervisningen i timen (I særlige tilfælde kan opnås tilladelse af læreren)
• spise og drikke i timerne
• forstyrre undervisningen
• være på skærmen i timerne medmindre det kræves i undervisningen
Skoledagen ligger normalt mellem 8:00 – 15:15. Eleverne skal være til rådighed for
undervisning i dette tidsrum. Ændringer af elevens almindelige skema forsøges varslet
mindst dagen før kl. 20 i Lectio.
Elevernes fremmøde og opgaveaflevering registreres løbende i Lectio, hvor lærerne
registrerer ved en times begyndelse. Eleverne har pligt til at give klasselederen besked i
Lectio om årsagen til eventuelt fravær. Hvis der er tale om fravær af længere varighed,
dvs. en uge eller mere, kan skolen forlange en lægeattest, som betales af eleven.

Opgaveaflevering:

Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver, der opfylder de krav, som er fastsat
af lærerne. Har en elev ikke mulighed for at aflevere til tiden, skal han/hun kontakte
læreren senest dagen før kl. 15 for at kunne få udsættelse til aflevering af opgaven.
Sker dette ikke, gives der 50 % fravær og efter en uge er læreren ikke forpligtiget til at
rette opgaven og der gives 100% fravær. Vurderes en opgave som afskrift fra andre,
noteres den som ikke afleveret, og det vil give anledning til en samtale med lærer og
Rektor. Manglende opgaveaflevering indgår i vurderingen af elevens studieaktivitet og
vil kunne udløse en sanktion eller krav om deltagelse i Lektiecafé.

Studiemiljø - vedligeholdelse af de fysiske rammer
Elever og lærere har ansvar for at bidrage til vedligeholdelse af de fysiske rammer i
klasselokaler, i faglokaler og på fællesarealer. Det indebærer at:
• Elever og lærere rydder op efter sig i slutningen af hver time. Tavlen tørres af,
papir og affald lægges i skraldespanden, hæfter og bøger sættes på reolen eller
lægges i tasken. Har man spist, fjernes tallerkener mv. Alle borde skal være
ryddet til næste undervisningstime.
• Hver klasse har på alle skoledage et miljøhold bestående af 3 elever der i en uge
fra mandag til fredag har ansvar for at rydde klasselokale og fællesarealer op,
således at rengøringen kan komme til at gøre rent. De 3 elever fordeler
opgaverne og hjælper hinanden.
• Ugens miljøhold i 9. - 12. klasse lægger mandag en plan for ugen over, hvem der
har afleveringsansvar på alle 5 ugedage og skriver det i et skema som afleveres
på skolens kontor mandag senest kl. 11.45.
• Miljøholdene har ansvar for aflevering af eget klasselokale hvor alle borde er
ryddet og rene, alle stole er sat op og gulvene er fejet. Desuden har holdene
ansvar for fællesarealerne på følgende dage:
mandag 9. klasse
tirsdag 10. klasse
onsdag 1. HF
torsdag 2. HF
fredag 9. klasse
Overtrædelse af regler for de fysiske rammer
Sker det at klasselokaler og fællesarealer ikke er klar til rengøring (dette vurderes af
Jytte på kontoret hver morgen inden skolestart), opkræves 200 kr., som går til en
bødekasse. Elevrådet råder over denne.

II. Procedure og sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne
Aktivitets- og fraværsregler:
Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen følges af klassens lærere, klasseledere
og rektor. Der afholdes årligt lærer/elev-samtaler, hvor elevens faglige og sociale
situation bliver belyst. Men der lægges desuden vægt på en hurtig indgriben, hvis
elevens studieaktivitet udvikler sig i negativ retning, og første gang når fraværet
overstiger 15%.
Skolen følger nedenstående procedure ved utilfredsstillende studieaktivitet:
1.

En samtale mellem eleven og klasseledere ved et fravær på mere end 15
%, hvor situationen udredes, og der gives råd til at ændre billedet.
Forældrene orienteres skriftligt når eleven er under 18 år.

2.

Hvis fraværet overstiger 20%, gives der ved et møde med deltagelse af
eleven, klasseledere og Rektor en mundtlig advarsel med krav om
forbedring inden for et aftalt tidsrum. Forældrene deltager, når eleven er
under 18 år og ellers orienteres hjemmet om mødets afholdelse.

3.

Har fraværet ikke ændret sig i det aftalte tidsrum, afholdes der et møde
med deltagelse af eleven, klasseledere (og forældre når eleven er under 18
år) og rektor. Eleven tildeles en skriftlig advarsel.

4.

Herefter kan der i særlige graverende tilfælde ske en bortvisning af eleven.

5.

Hvis Rektor skønner, at en elev er studieinaktiv, indberettes det til SU og
medfører, at eleven mister sin økonomiske støtte. Støtten kan genopnås,
hvis rektor atter erklærer eleven for studieaktiv.

Vidar Skolen er en rummelig skole, og der kan være elever, der får tilrettelagt et særligt
undervisningsforløb. Dette beskrives i elevens handlingsplan. I denne handlingsplan
kan der være aftalt specielle fraværsprocenter, der ikke følger ovenstående.

iii. Regler for rygning og indtagelse af andre stoffer
Fra den 31. juli 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle
ungdomsuddannelser. I følge loven omfatter røgfri skoletid alle tobaksrelaterede
produkter.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/966

På Vidar Skolen betyder dette, at hverken lærere og elever ikke må ryge i skoletiden,
hverken inden for eller uden for skolens område og ikke på arrangementer i skolens
regi.
Skolen forventer at elever ikke indtager alkohol, hash og andre stoffer i skoletiden eller
på arrangementer i skolens regi. Indtagelse medfører bortvisning i første omgang én
uge, ved gentagelse bortvises eleven permanent. Rektor kan i særlige tilfælde bortvise
permanent med det samme uden forudgående varsel.
Overtrædelse af regler for den nikotinfrie skoledag
Der er følgende sanktionstrappe:
• Første gang en elev ikke overholder den nikotinfri skoledag, sendes han/hun
hjem resten af dagen og får fravær for den mistede undervisningstid. Der
afholdes efterfølgende en samtale mellem eleven og Overskolelederen.
• Gentages overtrædelsen, uddeles en mundtlig advarsel af klasselederne, som
kan optrappes til en skriftlig advarsel af Rektor.

