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Indledning
Ordensreglementet for UCRS sætter rammerne for, hvordan vi forventer, at elever
opfører sig over for hinanden, lærere, andet personale og gæster.
Da ordensreglementet er elevernes styringsværktøj i forhold til f.eks. orden, samvær
og gensidig respekt, er dokumentet skrevet til elever og kursister. Betegnelsen ”elever”
dækker herefter både elever og kursister på UCRS.
UCRS består af to afdelinger i hhv. Skjern og Ringkøbing. De to afdelinger er forskellige
i antal elever, sammensætning af elevtyper samt kultur og traditioner.

Ordensreglement
Orden og samvær
Reglerne, der dybest set bygger på en grundtanke om, at vi viser hensyn og tænker os
om, er vedtaget med henblik på at skabe et behageligt studiemiljø, hvor samvær og
læring foregår så gnidningsløst som muligt.
Vi forventer:
- En god og ordentlig omgangstone på skolen.
- At du møder til tiden og undlader at forlade undervisningen i utide.
- At mobiltelefoner og andet elektronik slukkes/sættes på lydløs i undervisningen
og benyttes kun hvis der er givet tilladelse fra underviseren.
- At du optræder ærligt og korrekt over for skolens medarbejdere samt alle
elever både i og uden for skolens område.
- At du forlader alle skolens lokaler og områder, ordentlige og ryddelige efter
brug. Du skal bidrage til oprydning efter undervisningen. Lyset skal slukkes,
stolene sættes op, vinduerne lukkes m.m.
- At du behandler skolens inventar og udstyr ordentligt.
Du er, som elev, skolens ambassadør og du må derfor ikke bringe skolens navn i
miskredit ved f.eks. at sende useriøse elektroniske breve, udbyde piratkopier over
nettet, lave arrangementer og rejser i skolens navn eller lignende.

Gensidig respekt i dagligdagen
UCRS er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, hvor den
enkeltes adfærd har betydning for andres udviklingsmuligheder, trivsel og tryghed.
Ingen elever, ansatte eller andre, der færdes på UCRS, må udsættes for – eller udsætte
andre for – nedværdigende eller krænkende handlinger.
UCRS accepterer ikke adfærd, der indebærer vold, elementer af mobning (hverken
fysisk, verbal, digital eller på anden måde), personlig eller seksuel chikane,
forulempelse af andre, forårsager skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske
hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel i hverdagen som i forbindelse med
sportsdage, særlige festdage, ritualer og lignende aktiviteter.
Alle elever har pligt til at følge anvisninger fra skolens ansatte, og du skal vise hensyn,
omtanke og respekt for kammerater, medstuderende og ansatte både i og uden for
skoletiden. Nedsættende omtale af og/eller chikane mod andre via de sociale medier,
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interne net-konferencer, e-mail, publikationer (bl.a. blå bog), sms, billedoptagelse på
mobiltelefoner, billeder på internettet og lignende samt brug af ringeagtende eller
kønsdiskriminerende udtryk om andre tolereres ikke.
UCRS forventer, at du forstår at trække grænsen mellem, hvad der kan opfattes som
humoristiske indslag og påfund, og hvad der har karakter af grov eller ondskabsfuld
optræden over for andre. I tilfælde af uenighed om, hvor denne grænse går, skal du
rette dig efter de anvisninger, du får af skolens ledelse og lærere.
Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og
adfærd i strid med uddannelsesformålene, eller anden adfærd, der kan fremme
sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever,
tolereres ikke.
Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning.

Alkohol og andre rusmidler
UCRS ønsker at tage det samfundsmæssige ansvar alvorligt for på den ene side at
skabe klare og logiske retningslinjer for elevernes forhold til og brug af rusmidler og på
den anden side at sikre et miljø og forhold der både understøtter samfundets generelle
holdning til rusmidler samt ungdomskulturen. Formålet er at skabe forhold, der gør, at
elever og ansatte kan navigere trygt og sikkert i vores skolemiljø. Skolehjemmet er
alkoholfrit område, der må hverken indtages eller opbevares alkohol på Skolehjemmet.
Elevernes rusmiddelforbrug – inklusiv det forbrug, der ligger uden for skolen –
influerer på deres deltagelse i og udbytte af undervisningen. Såvel beruselse som
eftervirkninger heraf er uacceptable. Rusmiddelpolitikken omfatter såvel
alkoholindtagelse, præstationsfremmende stoffer som andre rusmidler omfattet af lov
om euforiserende stoffer.
På UCRS er det uacceptabelt, at
- indtage og opbevare alkohol på uddannelsescentret i undervisningstiden.
- elever under 18 år indtager og opbevarer alkohol på skolehjemmet.
- indtage, opbevare og formidle enhver anden form for rusmidler – i alle
situationer.
På UCRS kan der:
- lejlighedsvis gives tilladelse til, at beboere på skolehjem og kursisthotel over 18
år kan nyde alkohol
- gives tilladelse til, at der ved særlige lejligheder må nydes alkohol. Dette kræver
en godkendelse fra UCRS’s ledelse.
På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et handlingsorienteret bilag, der
konkret beskriver handling, konsekvens og behandling ved overtrædelse. Dette finder
du nederst i reglementet her.
Det er et led i vores værdigrundlag, at vi i videst muligt omfang tilbyder hjælp til
elever, som har problemer med rusmidler.
Samarbejdspartnerne inden for dette er især medlemmer af SSP og fx
misbrugsrådgivningen, jobcenter, UU og politiet. Det er vigtigt, at alle ansatte på UCRS
erkender forpligtelsen. Man er forpligtet til at reagere på synlige overtrædelser, og
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man er ligeledes forpligtet til at udtrykke bekymring over for eleven og relevante
medspillere. Det er vigtigt at bemærke, at det i den slags sager er tilstrækkeligt at have
en bekymring. Alene bekymringen bør sætte de mere professionelle inden for området
i gang med at tage sig af de berørte.
På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et handlingsorienteret bilag, der
konkret beskriver handling, konsekvens og behandling ved overtrædelse.

Rygepolitik
Skolen er omfattet af lovgivningen omkring Røgfri skoletid, hvilket betyder at eleven 1
ikke må ryge eller indtage snus i skoletiden, - heller ikke selvom man forlader skolens
område i løbet af dagen. Dette inkluderer også e-cigaretter.
Overtrædelse af disse regler kan betyde bortvisning.

Mad og drikke
Spisning er kun tilladt i skolens fællesarealer og kantine. Alle skolens elever rydder op
efter sig selv i fællesområder og kantine.

Cykler, knallerter og øvrige transportmidler
Cykler og knallerter skal anbringes i cykelskurene. Øvrige transportmidler skal benytte
anvist parkeringsmuligheder.

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.

IT-udstyr
Som bruger af skolens it-systemer skal du være opmærksom på, at trafik til og fra de
enkelte pc’er kræver et login. Du har derfor pligt til at hemmeligholde det udleverede
brugernavn og din adgangskode.

Personlige data
Du har pligt til at opdatere dine personlige data i din Studie+ profil.

Fremmøde - underviser

Hvis en lærer ikke er mødt i klassen 5 min. efter, at lektionen er startet, skal klassen
straks kontakte kontoret.
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I dette afsnit opfattes eleven kun som elev, ikke kursist.
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Fotografering og videooptagelser
Skolen tillader ikke skjult fotografering og videooptagelse af skolens elever og
personale. Deling af sådanne optagelser via de sociale medier eller andre kanaler vil
være en skærpende omstændighed.
Chikane og mobning af skolens elever og personale på baggrund af foto- og
videomateriale er ikke tilladt. - se mere under afsnittet ’Mobning’.
Skolen kan på baggrund af en konkret vurdering af overtrædelsers alvorlighed
iværksætte sanktioner. Der kan i milde førstegangstilfælde være tale om mundtlige
advarsler, men skriftlige advarsler og bortvisning kan også komme på tale.

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 dækket på anden måde.
Vi anbefaler, at du er dækket af:
- En ansvarsforsikring, i henhold til ovenstående.
- En familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri.
- En ulykkesforsikring, som dækker dig i tilfælde af personskade.
Forsikring ved rejser i EU
Når du tager på studieture inden for EU, er det et ufravigeligt krav, at du har en
hjemtransportforsikring. Hjemtransportdækning kan være et tillæg til jeres
familieforsikring, til jeres årsrejseforsikring eller en ren hjemtransportforsikring, der
tegnes separat.
Hvis du deltager i skiture eller andre sportsture, skal du undersøge, om
hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har
undtaget sportsrejser i dækningen. Du skal have dit gule og blå sundhedskort med.
Forsikring ved rejser uden for EU
Når du er på studieture eller sprogrejser uden for EU, er det et ufravigeligt krav, at du
har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker hele verden.
Er du fyldt 18 år eller flyttet hjemmefra?
Så husk at undersøge, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye
forsikringer.
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Mobning
Trivsel er en helt afgørende forudsætning for, at eleverne kan blive fagligt dygtige og
tilegne sig læring. På UCRS sætter vi derfor elevernes trivsel højt, og mobning
accepteres således ikke. Herunder følger vores antimobbestrategi.
Både elever og skolens personale forventes at gribe ind, hvis de opdager eller bliver
bekendt med mobning. I dagligdagen forebygges mobning ved at arbejde aktivt med,
at alle elever bliver en del af fællesskabet i klassen og på skolen.
Hvad forstår vi som mobning:
- Mobning er et socialt fænomen, hvor en eller flere udfører en eller gentagne
negative handlinger, der overskrider en andens grænser.
- Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online/digitalt.
- Mobning er en bevidst systematisk udelukkelse af en person fra gruppens
fællesskab.
- Mobning bærer præg af nedgørelse.
- Mobning kan komme til udtryk ved synlig, direkte forfølgelse f.eks. hvis en elev
gentagne gange oplever at blive slået, latterliggjort eller ”kaldt grimme ting”.
- Mobning kan også komme til udtryk ved den mere tavse, skjulte udelukkelse,
for eksempel hvis klassekammerater går, når eleven kommer, vender øjne,
hvisker, osv.
Digital Mobning:
- Digital mobning foregår via sociale medier som Facebook og Instagram, blogs,
netfora, e-mail, SMS m.m, der tilgås via internettet.
- Det kan være krænkende billeder, videoer eller tekster, der bliver lagt på nettet
eller distribueres uden hensyn til den, det går ud over.
- Digital mobning kan foregå døgnet rundt og på afstand.
- Digital mobning kan have en tydelig afsender, men ofte kommer den digitale
mobning fra anonyme afsendere og er derfor meget svær at optrævle.
- Oplever du digital mobning er det vigtigt du fortæller din kontaktlærer eller
skolens ledelse herom, så skolen kan være med til at få det stoppet.
Hvordan holder vi øje med, om alle har det godt:
Vi følger løbende omfanget af mobning og mistrivsel på skolen. Det gør vi igennem:
- Kontaktlæreren, der tager initiativ til at skabe et godt studiemiljø i klassen med
henblik på udvikling af gode sociale relationer. Alle elever har en kontaktlærer,
som er opmærksom på den enkelte elevs trivsel samt på klassens trivsel og
dynamik. Alle elever kan bede om en samtale med sin kontaktlærer.
- Den enkelte faglærer i klassen vil også være opmærksom på den enkelte elevs
trivsel samt på klassens trivsel og dynamik.
- Elevtilfredshedsmålinger (ETU) – skolen følger op på ETU og resultatet herfra.
- Undervisernes, mentorernes og vejledernes kontakt med eleverne.
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Hvad kan du gøre:
- Sig tydeligt STOP, hvis du oplever at blive mobbet eller nogle overtræder dine
grænser.
- Undgå klikedannelse.
- Støtte den, du oplever, bliver mobbet.
- Hvis du oplever at blive mobbet, så fortæl kontaktlæreren eller andre af
skolens medarbejdere om det med det samme.
- Hvis du oplever, at en anden elev bliver mobbet, så informer kontaktlæreren
eller en anden medarbejder.
Hvad gør vi, hvis vi opdager mobning?
- Der gribes hurtigt ind, når skolen får kendskab til episoden.
- Tegn på mistrivsel eller henvendelser fra elever eller lærere drøftes i
lærerteamet.
- Lærerteamet afdækker problemets omfang, sammenhæng og situationen
omkring mobningen.
- Hvis situationen er så alvorlig, at uddannelseslederen skal informeres, skal der
hurtigst muligt skriftligt formuleres en handlingsplan, og uddannelseslederen
skal sørge for, at den iværksættes.
o Handlingsplanen skal indeholde:
 En kort beskrivelse af konfliktsituationen.
 En beskrivelse af hvilke indsatser der gøres – evt. hvilke delmål
der sættes op.
 En beskrivelse af hvordan der følges op på indsatser og mål.
- For elever der er under 18 år (som er involveret i mobning enten som offer eller
deltager) inddrager vi forældrene så hurtigt som muligt. Forældrene inviteres
ind på skolen til et møde. For elever over 18 år kan forældrene inddrages efter
samtykke fra eleven.
- Klassen kan blive informeret eller inddraget efter vurdering.
- Kontaktlæreren afholder opfølgningssamtale med de involverede under og
efter forløbet.
- For erhvervsskoleelever kan der blive taget kontakt til virksomheden hvor de
har læreplads.

Sanktioner
Overtrædelse af skolens ordensreglement kan medføre forskellige sanktioner afhængig
af situationen.
Såfremt skolens ledelse skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig
orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende
sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel:
- Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
- Midlertidig udelukkelse fra undervisningen.
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Udelukkelsen registreres som fravær.
Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det
pågældende år. Eleven skal orienteres herom senest ved offentliggørelsen af
den årlige plan for prøvernes afholdelse. Der gives ikke årskarakter.
Tab af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det
pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende
år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i
undervisningen på ny.
Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete
overtrædelse af skolens ordensreglement.
Inden sanktioner iværksættes, indkaldes eleven og eventuelt dennes forældre til en
samtale med de relevante repræsentanter for skolen. Sanktionerne kan kun
iværksættes efter skolens leders konkrete vurdering og kun efter en forudgående
skriftlig advarsel.
En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes i E-boks til
forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En
advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, medmindre særlige forhold gør sig
gældende.
I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes
uden forudgående advarsel.

Klage over sanktioner
En klage over UCRS afgørelse om sanktioner over for en elev, der ikke overholder
ordensreglerne, skal inden to uger fra afgørelsens meddelelse sendes til
Undervisningsministeriet.
Klagen indgives skriftligt til skolens ledelse, der videresender klagen til ministeriet
sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens ledelse
give elev lejlighed til med en uges frist at kommentere udtalelsen. De eventuelle
efterfølgende kommentarer skal medsendes til ministeriet.
En klage har ikke opsættende virkning. En afgørelse om f.eks. bortvisning kan derfor
effektueres straks. Det er ministeriet, der i sidste instans afgør, om skolens sanktioner
skal stadfæstes helt eller delvist − eller ophæves.
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Bilag 1 – handlingsorientering rusmiddelpolitik
Handling
Eleven møder fremtil
undervisning og
skønnes af læreren at
være påvirket af
rusmidler.
a. Eleven benytter
rusmiddel i skoletiden
(fx hash, hårde stoffer,
sniffer lightergas, præstationsfremmende
stoffer,…).
b. Der er ikke fuldstændig sikkerhed, men en
stærk mistanke om at
en bestemt elev har
misbrug.
c. Der er misbrug på
skolen, men det er
umuligt at identificere
den/de skyldige.
Eleven sælger stoffer på skolen.
Elev optræder uheldigt,
beruset og/eller i modstrid med reglerne for:
Elevfester
Fredagsbaren
Overtrædelse af regler
på studietur, ekskursioner eller besøg.
Elev ryger hash på skolehjemmet og tages på
fersk gerning.

Konsekvens her
og nu

Eleven skal forlade
undervisningen og
registreres fraværende.
a. Bortvisning
Læreren kontakter lederen – afhængig af situationen kontaktes relevante samarbejdspartnere.
b. Lærer/vejleder/leder
tager samtale med elev.
Eventuelt kontakt til
relevante
samarbejdspartnere.
c. Øget
opmærksomhed.
Bortvisning – politianmeldelse.
Vagtelever / lærer bortviser eleven fra arrangementet.
Samtale med eleven.
Orientering til områdets
leder. Hjemsendelse er
absolut en mulighed.
Bortvisning fra skolehjem
Vagthavende kontakter
lederen som kontakter
leder af erhvervsuddannelserne eventuelt politiet.

Konsekvens
påsigt

Ved læreforhold går
der besked til mester.
Hvis eleven er under
18 år orienteres
hjemmet.
a. Se ovenfor. Vi
tilbyder eleven at
blive på skolen – der
indgås en kontrakt,
som skal overholdes.
b. Øget
opmærksomhed.
c. Øget
opmærksomhed.

Uddannelse skal foregå
på anden institution
Eleven kommer til samtale med afdelingens le
der. Udelukkes eventuelt fra næste arrangement(er)
Udelukkelse fra
studieture,
ekskursioner og besøg
i en periode.
Ved læreforhold går
der besked til mester.
Hvis eleven er under
18 år orienteres
hjemmet. Vi tilbyder
eleven at blive på
skolen – der indgås en
kontrakt om
misbrugsbehandling,
som skal overholdes.
Såfremt eleven ikke

Behandling
Vi taler med eleven om
behov for hjælp og
anviser dette, hvis det
er muligt.
a. Vi anviser mulige
hjælpeforanstaltninger
og angiver, hvornår eleven kan starte uddannelse igen.
b. Samtale og
henvisning til relevante
samtalepartnere.
c. Samtale med de mistænkte ”klasser”.

Politisag
Øget fokus omkring eleven ved kommende arrangementer.
Øget fokus på eleven
ved kommende arrangementer.
Vi anviser mulige hjælpeforanstaltninger og
angiver, hvornår eleven
kan starte uddannelse
igen.
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Der er ikke fuldstændig
sikkerhed, men en
stærk mistanke om
misbrug på
skolehjemmet.
Elev tager hårde stoffer
/ sniffer lightergas etc.
på skolehjemmet.

Samtale med leder og
med elev. Eventuelt
kontakt til hjemmet og
til SSP.
Bortvisning fra skolehjem – tilbud om hjælp
fra sociale tilbud (stofbehandlingen).

ønsker at indgå
kontrakten, kan eleven
ikke bo på
Skolehjemmet.
Øget opmærksomhed.

Hvis hjælpen
modtages og
anvisninger følges kan
uddannelse fortsættes. Individuel
vurdering.
Såfremt eleven ikke
ønsker at indgå
kontrakten, kan eleven
ikke bo på
Skolehjemmet.

Samtale og henvisning
til relevante
samtalepartnere.
Sociale tilbud.
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