ORDENSREGLEMENT
SKJERN TEKNISKE SKOLE

ORDENSREGLEMENT

Mødepligt & studieaktivitet
Som elev på Skjern Tekniske Skole forventes du at møde til undervisningen hver dag og til tiden. Hvis der er
projektarbejde der skal laves uden for skolen eller praktik i virksomheder er der ligeledes mødepligt og
skolen skal underrettes ved eventuel sygdom eller på anden vis manglende fremmøde.
At være studieaktiv betyder at møde op og deltage aktivt i undervisningen. Hvis du ikke møder op bliver du
registreret som fraværene. Se mere under punktet fravær.
Mød præcist og omklædt til undervisningen i klassen og på værkstedet. Dette gælder såvel om morgenen
som efter pauser.

Påklædning
Elever er selv ansvarlige for at møde op i arbejdstøj og sikkerhedssko hvor dette er påbudt.

Forsikring
Skolen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, tyveri eller bortkomst af elevens ejendele eller
befordringsmidler.
Eleverne er erstatningspligtige, såfremt skolens inventar, materiel eller ejendom forsætlig eller ved grov
uforsigtighed beskadiges. Det anbefales under alle omstændigheder, at eleverne tegner en
ansvarsforsikring, for så vidt man ikke i forvejen er inddækket på anden måde.
Skolen er kun forsikringspligtig ved ulykker i værkstederne.
Se mere på hjemmesiden under ”Forsikringsdækning”.

Kantinen
Det henstilles, at hver enkelt elev medvirker til, at ekspeditionen i kantinen afvikles hurtigt. Dette kan ske
ved:


at du bestemmer dit køb, medens du venter i køen



at du har pengene parat, når du når frem til kassen



at du viser hensyn i køen.

Efter benyttelse skal service og flasker anbringes sorteret i boksene på de dertil indrettede vogne.
Stolene skal anbringes i ophænget på bordene, når pladsen forlades.
Indtagelse af føde- eller drikkevarer i klasserne og værkstederne er ikke tilladt uden lærerens tilladelse.
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Sygefravær/fravær
Udeblivelse på grund af sygdom eller andet skal hurtigst muligt meddeles skolen mellem 7.45 og 9.00.
Grundforløbselever skal ringe på afdelingens kontakttelefon.
Hovedforløbselever skal ved sygdom ringe til deres underviser og desuden underrette deres
praktikvirksomhed. Ved hver skoleperiodes afslutning sender skolen en opgørelse over elevens fremmøde
til virksomheden.
Ved længere tids fravær kan skolen forlange en lægeerklæring.
Har eleven været fraværende i en længere periode uden gyldig grund iværksættes følgende proces:





Eleven modtager 1. mundtlige advarsel om at fraværet er for højt.
Har denne advarsel ingen effekt får eleven 2. mundtlige advarsel.
Er eleven stadig ikke mødt op sender skolen 1. skriftlige brev, hvori der indbydes til en samtale, der
skal være med til at bringe eleven tilbage på ret spor
Er eleven stadig ikke mødt op sendes 2. og sidste brev der gør opmærksom på, at hvis eleven ikke
møder op inden for få dage, betragtes eleven som udmeldt.

Fritagelse fra undervisningen


Fritagelse af 1 dags varighed gives af klasselæreren.



Fritagelse af mere end 1 dags varighed gives af rektor.



Senest 2 dage før den ønskede fritagelse skal man henvende sig til henholdsvis klasselæreren eller
rektor.

Obs !
Fritagelse vil kun blive givet, såfremt man ikke har mulighed for at udføre sit ærinde udenfor
undervisningstiden.

Afskrift/snyd
Afskrift og på anden måde snyd ved skriftlige afleveringer og under eksamen er forbudt og kan medføre
sanktioner af forskellig art, i yderste konsekvens bortvisning.
Der er tale om afskrift/snyd hvis



Du ikke selv har lavet opgaven eller dele af den
Du skriver af efter en kilde uden korrekt kildeangivelse. Bemærk at det også gælder ting, du har
fundet på internettet.

Mobiltlf.
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Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningen – både i klasselokaler og værksteder/køkkener. I
særlige tilfælde kan der laves andre aftaler med underviseren.

Alkohol & rusmidler
Alkohol og rusmidler accepteres ikke på Skjern Tekniske Skole. Dette gælder både køb, salg besiddelse og
indtagelse på skolens område. Det er desuden ikke tilladt at møde op i påvirket tilstand.
Overtrædelse medfører øjeblikkeligt sanktioner, dette kan muligvis være bortvisning.
Se desuden skolens alkoholpolitik og rusmiddelpolitik (links)

Mobning, vold og trusler om vold
Mobning blandt elever og lærere tolereres ikke på Skjern Tekniske Skole. Se mere i vores mobbepolitik (link
Vold og trusler om vold mod andre elever eller skolens personaler accepteres ikke. I tilfælde hvor det
skønnes nødvendigt inddrages politi og andre myndigheder.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på visse ekskursioner ud af huset. For elever der ikke deltager i disse er der
tilrettelagt undervisning i stedet for. Eleverne har således ikke fri hvis de ikke deltager i ekskursionerne.
Eleverne er selv ansvarlig for at købe sikkerhedssko og arbejdstøj i det omfang det er nødvendigt.
Der er ingen deltagerbetaling på øvrige undervisningsmidler

Rygning
Tobaksrygning er ikke tilladt på uddannelsescentrets områder.

Konsekvenser ved overtrædelse af reglement
Ved overtrædelse af ordensreglementet tages der individuel stilling til eventuelle sanktioner.
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