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Indledning
Studiereglementet for UCRS beskriver de forventninger, vi har til kursisternes
studieaktivitet. Da studiereglementet er kursisternes styringsværktøj i forhold til f.eks.
studieaktivitet, er dokumentet skrevet til elever og kursister.
UCRS består af to afdelinger i hhv. Skjern og Ringkøbing. De to afdelinger er forskellige
i antal elever, sammensætning af elev- og kursisttyper samt kultur og traditioner.

Studiereglement
Mødepligt og studieaktivitet
På UCRS er det vores mål, at alle elever og kursister bliver så dygtige som muligt. På
skolen er vi hver dag mange elever, kursister, ansatte og gæster, der skal fungere i et
fællesskab. Derfor har vi en række forventninger til din studieaktivitet.
Vi forventer:
- At du møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen. Det gælder, uanset
om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder
ved virksomhedsbesøg, ekskursioner, studieture, fællesarrangementer, andre
studieaktiviteter, virtuel undervisning m.v.
- At du møder præcist til undervisningen i klassen. Dette gælder såvel om
morgenen som efter pauser.
- At du møder op forberedt til undervisningen efter vejledning fra underviser.
- At du afleverer skriftlige opgaver rettidigt og følger de krav kvalitativt og
kvantitativt, der er fastlagt i opgaven.
- At du ved fravær selvstændigt følger op på eventuelle lektier og/eller opgaver.
- At du deltager i prøver og lignende.
- At du i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel
undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen, deltager aktivt og
engageret.
- At du undlader snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller
modvirke, at du eller andre kursister fuldfører uddannelsen.

Fravær
Der er mødepligt til al undervisning.
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.
Bliver sygdomsforløbet så langt, at din underviser vurderer, at du ikke kan nå alle
læringsmålene i skoleforløbet, skal din vejleder involveres, så I får lagt en plan for,
hvordan du kan gennemføre din uddannelse.
Er du i en speciel situation, som kan give anledning til fravær, vil det være fornuftigt at
tale med din underviser eller vejleder herom.
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Giv skolen besked
Du ringer til VUC og afgiver sygemelding. Dit fravær vil så blive registreret. Dette gør
du på telefonnummer: 30 90 19 08 - Mellem kl. 7.30 - 7.55.
Det skal du gøre hver dag, du er syg.
Det er ikke tilladt at melde fravær på SMS.
Dit aktuelle fravær
Fremgår af din personlige fraværsprocent, som du kan finde på LUDUS.
Ved for højt og/eller ulovligt fravær vil VUC vurdere, om du kan fortsætte din
uddannelse.
Opfølgning på fravær
Har du for højt fravær sker følgende:
For AVU-kursister:
- Har du mere end 10% fravær eller er du ikke studieaktiv bliver du kontaktet af
vejlederen.
- Forbedres dit fravær ikke, da bliver du kontaktet af vejlederen, hvor I laver en
aftale om, hvordan du igen bliver mødestabil og studieaktiv, herunder evt.
muligheder for mentorindsats eller anden støtte.
- Forbedres dit fravær ikke eller senest ved 20% fravær modtager du 1. varsel om
manglende studieaktivitet i din E-boks. Du indkaldes til et samtaleforløb, hvor
vejlederen gennemgår dit fravær/manglende studieaktivitet.
- Hvis du fortsat ikke er studieaktiv, modtager du 2. varsel. Du indkaldes til en
samtale med vejlederen, hvor der tales om mulighederne for at gennemføre dit
uddannelsesforløb.
For FVU-kursister:
- Er du fraværende fra undervisningen tre gange i træk, da bliver du kontaktet af
vejlederen.
For OBU-kursister:
- Har du for meget fravær bliver du kontaktet af vejlederen.

Fratagelse af SU
For at modtage SU skal du være studieaktiv, og det er VUC, som afgør, om du er
studieaktiv. Med studieaktivitet mener vi, at du deltager i undervisningen og prøver
samt at du, efter gældende regler for uddannelsen, afleverer opgaver m.v. Hvis VUC
vurderer, at du ikke er studieaktiv, bortfalder din ret til SU.
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Fritagelse fra undervisningen
- Fritagelse af op til 1 dags varighed gives af underviseren eller vejlederen.
- Fritagelse af mere end 1 dags varighed gives af vejlederen.
- Senest 2 dage før den ønskede fritagelse skal man henvende sig til henholdsvis
underviser eller vejleder.
Obs! - Fritagelse vil kun blive givet, såfremt man ikke har mulighed for at udføre sit
ærinde udenfor undervisningstiden.

Plagiat
Afskrift eller 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 altså plagiat hvis:
- Du ikke selv har lavet opgaven eller dele af den.
- Du skriver af efter en kilde uden korrekt kildeangivelse.
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