Studie- og ordensregler ved EUD/EUX Business
Vi forventer, at du opfører dig i forhold til andre elever og skolens personale ud
fra almindelige normer for god adfærd.
Du har mødepligt til undervisningen
Du har lov til at blive hjemme, når du er syg. Ved længerevarende eller hyppig
sygdom kan du blive bedt om at aflevere en lægeerklæring.
Hvis du af andre grunde er nødt til at forsømme undervisningen, kan du også
blive bedt om at levere dokumentation.
Er du i en speciel situation, som kan give anledning til fravær, vil det være
fornuftigt at tale med din klasselærer eller studievejleder herom.
Du giver skolen meddelelse om dit fravær på følgende måde:
Du ringer til skolen og afgiver sygemelding den første sygedag - inden kl. 9.00.
Dit fravær vil så blive registreret.
Kommer du for sent stempler du ind som sædvanligt.
Såfremt du bliver nødt til at forlade skolen før skoledagens afslutning, giver du
besked via Uddata+ til Helle Sivertsen om årsag og stempler herefter ud som
sædvanligt.
Husk altid at stemple ud når du forlader skolens område – også i pauser og
mellemtimer.
Dit aktuelle fravær fremgår af din personlige fraværsprocent, som du kan finde
på Uddata+.
Ved for højt og/eller ulovligt fravær vil skolen vurdere, om du kan fortsætte din
uddannelse.
Ved brud på almindelig god opførsel og omgang med andre mennesker kan du
modtage en advarsel, og ved gentagelse udmeldes af skolen.
Grove krænkelser kan straks og uden forudgående advarsel medføre
bortvisning i en periode.

Særdeles grove krænkelser kan medføre øjeblikkelig udmeldelse.
Du skal være studieaktiv
Det indebærer, at du deltager aktivt i undervisningen og afleverer de skriftlige
opgaver, læreren stiller, og får dem godkendt. Hvis en eller flere af dine lærere
skønner, at din studieaktivitet ikke er tilstrækkelig, tager skolen op til vurdering,
om du kan fortsætte uddannelsen. Manglende aflevering af skriftlige opgaver
kan resultere i, at du ikke kan indstilles til eksamen.
Klasselokalerne og skolens udstyr skal behandles ansvarligt, og lokalerne
skal efterlades ryddelige - dvs. intet papir eller andet affald på gulvet, stolene
efterlades på pladserne mv.
Mobiltelefoner skal sættes på lydløs og være anbragt i taske, og må kun
anvendes hvis læreren giver tilladelse.
Bærbar pc må benyttes i timerne i det omfang og til det formål, læreren
beslutter det.
Bøger. Skolen anvender e- og i-bøger til de fleste fag. I visse fag anvendes
bøger, som lånes på skolen. Hvis eleven mister en bog i løbet af skoleåret, kan
han/hun modtage en ny bog mod betaling. Bøger, der mangler ved den
endelige bogaflevering, skal selvfølgelig erstattes.
Cykler og knallerter skal anbringes i cykelskurene.
Adresseændring eller andre ændringer i personlige data skal straks meddeles
skolens kontor.
Hvis en lærer ikke er mødt i klassen 5 min. efter, at det har ringet ind, skal
klassen straks kontakte kontoret.

Rygning, rusmidler m.v.
Rygning og indtagelse af snus er ikke tilladt på skolens område. Dette
inkluderer også e-cigaretter.
Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på skolen - og man må ikke
møde op til undervisning i påvirket tilstand.
Overtrædelse af disse regler kan betyde bortvisning. Salg af euforiserende
stoffer medfører omgående bortvisning.

Ved fredagscafe og andre arrangementer kan der serveres alkohol.
Optagelse af lyd og billeder
Lyd, billede og videooptagelse af skolens personale er ikke tilladt, med mindre
den/de pågældende har givet tilladelse til at blive optaget i den konkrete
situation.
Overtrædelse af skolens ordensregler, herunder misbrug af skolens
udstyr kan i grove tilfælde medføre bortvisning.

