
Hf i Nørre Nissum  
 

 

 

 

 

 

1 
Studie- og ordensregler for hf, rev. juni 2020 

 

Studie- og ordensregler for Hf i Nørre Nissum 
 
På Hf i Nørre Nissum satser vi i undervisningen på et levende og engagerende studie-
miljø. For at det kan lade sig gøre, er den vigtigste forudsætning, at I som elever lever op 
til regler for almindelig god opførsel og i den forbindelse udviser hensyn og tolerance 
overfor hinanden, undervisere og stedets øvrige personale. Det forventes, at I som elever 
bidrager til opretholdelse af et godt studiemiljø. 
 
I gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser 
står følgende: 
 
”§ 1. Institutionen fastsætter sine studie- og ordensregler, jf. lovens § 43, for den eller de 
gymnasiale uddannelser, som institutionen udbyder, inklusive de tilhørende prøver, så 
reglerne medvirker til at opfylde uddannelsesformålene og bidrager til et godt undervis-
ningsmiljø og god trivsel for eleverne. 
 
Stk. 5. Institutionen informerer eleverne om studie- og ordensreglerne, så alle elever un-
der hele deres uddannelse er informeret om reglerne på en måde, som i forhold til de lo-
kale forhold bedst bidrager til, at eleverne er opmærksomme på vigtigheden af, at de 
overholder reglerne. 
 
Studie- og ordensregler er inddelt i: 
 

1. Regler for almindelig orden og samvær 
2. Regler for studieaktivitet 
3. Rusmiddelpolitikken – alkohol og euforiserende stoffer 
4. Tobaksfri uddannelse 

 
Reglerne har som formål at bidrage til et godt undervisningsmiljø og skal give eleverne 
klare retningslinjer for deltagelse i undervisningen. 
 
 
1. Regler for almindelig orden og samvær 
 
Regler for god orden og samvær er, at man udviser almindelig acceptabel adfærd: 
 

 møder til tiden 
 møder udhvilet og upåvirket af alkohol og rusmidler (se også pkt. 3, s. 3) 
 medbringer relevante materialer 
 Har sat sin mobiltelefon på lydløs og gemt den væk i tasken ved timens opstart  

 Har - på lærerens opfordring - lukket sin computerskærm ned ved timens opstart 

 Kun bruger sin mobiltelefon og computer efter lærerens anvisning(se også bilag 1, 
s. 4) 

 billeder,  lyd- og filmoptagelser skal altid være med respekt for den enkelte. Deling 
må kun foretages med samtykke fra de involverede personer.  

 har opmærksomheden rettet mod undervisningen   

 rydder op efter sig 

Hvis læreren vurderer, at din opførsel er forstyrrende for undervisningen, skal du forlade 
klasselokalet, og du vil blive noteret som fraværende. Underviseren kan endvidere ved 
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uhensigtsmæssig brug af mobiltelefon og computer inddrage og tilbageholde disse i op 
til 24 timer, jf. § 6, stk. 4. 
 

Konsekvenserne af ikke at overholde regler for almindelig orden og samvær kan herud-
over være: 
 

 Mundtlig advarsel 
 Skriftlig advarsel  
 Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage. Udelukkelsen registre-

res som fravær 
 Bortvisning med tab af SU til følge 

 
Studiereglerne gælder også i forbindelse med studierejser og ekskursioner sammen med 
de regler, der her er opstillet af de ansvarlige lærere.  
 
2.   Regler for studieaktivitet 
 
Studieaktivitet er en forudsætning for at gennemføre en hf-uddannelse og for at mod-
tage SU. 
 

 Eleverne har pligt til at møde og deltage i undervisningen, herunder også virtuel 
undervisning. Alle former for fravær registreres. Derfor er det vigtigt, at studievejle-
deren hurtigt får besked om årsagen til fravær. 

 
 Eleverne har pligt til at aflevere stillede opgaver rettidigt. Hvis de skriftlige opgaver 

ikke afleveres, behandles det på lige fod med fravær fra timerne. Opgaver, der ikke 
er elevens eget produkt, godkendes ikke som afleveret. 
 

 Eleverne har pligt til at deltage i prøver, ekskursioner og studierejser. Elever der 
ikke tager med på studierejse, skal aflevere en skriftlig opgave. 

 
En elev kan mod dokumentation periodevis fritages for dele af undervisningen.  
Efter 14 dages sygefravær eller ved gentagende sygdom over en kortere periode skal der 
foreligge en lægeerklæring. Eleven skal i begge tilfælde selv afholde alle udgifter til fornø-
den dokumentation.  
 
Dokumentation for studieaktivitet foreligger i form af: 
 

1. Registreret fremmøde 
2. Skriftligt arbejde 
3. Deltagelse i eksamener og prøveeksamen 

 
Manglende studieaktivitet medfører en af følgende sanktioner, normalt efter en forudgå-
ende mundtlig og skriftlig advarsel: 
 

 Tab af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag det pågældende skoleår 
 Bortfald af SU 
 Bortvisning 

 
En bortvisning pga. manglende studieaktivitet medfører ikke tab af retten til at tilmelde 
sig eksamen som selvstuderende. 
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En elev kan nægtes oprykning, hvis gennemsnittet ved eksamen er under 02 og hvis det 
vurderes, at elevens udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. Den endelige 
beslutning om oprykning træffes efter en samtale med eleven og evt. forældre (primært 
hvis eleven er under 18). 
 
3.   Rusmiddelpolitikken – alkohol og euforiserende stoffer 
 
På Hf i Nørre Nissum er vi optaget af, at der skal være et højt fagligt niveau, at der er et 
rigt og mangfoldigt forenings- og fritidsliv, og at den enkelte trives, udfordres og har plads 
til udfoldelse. Derfor har vi helt faste regler i forhold til alkohol og rusmidler. 
 

1. Indtagelse af alkohol og afholdelse af fester er ikke tilladt på hverdage (søndag-
torsdag). Det gælder både på skolens udendørsarealer, fællesrum og i foreningslo-
kalerne. Ved særlige lejligheder, eller når vi arrangerer fester i huset, kan studievej-
lederen efter aftale med hf-ledelsen give tilladelse til ansvarlig indtagelse af alko-
hol. For alle fester på hf - privat og institutionelt - hvor alkohol er tilladt, gælder det, 
at alkoholprocenten maks. må være på øl- og breezerniveau. Ved overtrædelse af 
ovenstående gælder konsekvenserne som er anført under studie- og ordensregler 
på hf, jf. s. 2. 

 
2. Alkoholpolitikken gælder også kollegierne jf. følgende uddrag fra tillæg til lejekon-

trakt på kollegieværelserne:  
a. Pkt. 14 Fester og indtagelse af alkohol: Der må ikke afholdes fester eller 

drikkes alkohol på kollegiet fra søndag aften til fredag efter skoletid. 
b. Pkt. 16: Da kollegieværelserne er forbeholdt studerende, indskærpes det, at 

der tages hensyn hertil, så der er ro til at studere. Musikanlæg må kun spille 
med en styrke, der ikke generer andre. Efter kl. 23 skal der være ro til daglig 
(søndag-torsdag) og i weekenden kl. 01.00. 

c. Pkt. 15: Fester i weekenden må kun afholdes efter aftale med studievejele-
dere, øvrige lejere mfl. i god tid inden festen ønskes afholdt. Dvs. hvis I øn-
sker at afholde fest i en weekend, skal dette være aftalt senest sidste hver-
dag inden.  

d. Grov eller gentagende overtrædelse af reglerne vil medføre ophævelse af 
lejekontrakten uden varsel. 

 
3. Der er ingen tolerance i forhold til indtagelse af euforiserende stoffer. Hvis det 

skønnes, at du er påvirket af euforiserende stoffer, er du forpligtet til at lade dig te-
ste. Du vil blive bortvist, hvis testen er positiv. Det samme vil være tilfældet, hvis du 
er i besiddelse af stoffer. Salg af euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig bort-
visning. Gælder både uddannelsesstedet og kollegierne, jf. pkt. 13 i ”Tillæg til leje-
kontrakt på kollegieværelse”.    

 
4. Tobaksfri uddannelse 

 
Hf-uddannelsen og kostskolen er tobaksfri (dvs. at rygning og snus ikke er tilladt). Ifølge 
”Bekendtgørelse af lov om røgfrie miljøer”, 2018, gælder, at det pr. 1. august 2020 ikke er 
tilladt at ryge på skolen eller kostskolen. Ryge- og snusforbuddet omfatter alle indendørs 
lokaliteter og alle udendørs områder på skolens og kostskolens matrikler. Ryge- og snus-
forbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster. 
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Det generelle forbud mod rygning og snus kan undtagelsesvist fraviges ved enkeltstå-
ende lejligheder som f.eks. ved Uddannelsesdebatten eller skolens fælles fester. Overtræ-
delse af ryge- og snusforbuddet betragtes som brud på skolens studie- og ordensregler, 
og vil blive sanktioneret med advarsel og i gentagelsestilfælde med bortvisning.  

Hf-uddannelsen er gerne behjælpelig med anvisning af rygestop-kurser, hvis det er øn-
skeligt. 
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Bilag 1: Regler for brug af it (mobiltelefon og computer) 
 

Regler for god brug af it omfatter bl.a.: 
 

 Brug it fagligt rigtigt, så det bliver til stor gavn for dig som elev og for fællesskabet i 
klassen 

 Brug og øv de programmer og apps som læreren beder dig om at bruge 

 Brug dem sammen med de andre i klassen  

 Brug tid på at hjælpe andre i klassen med disse programmer og apps 

 Brug de andre til at hjælpe dig. Hvis du hjælper, kan du også forvente hjælp 

 Brug ikke kun de almindelige apps og programmer du kender såsom FB, Snapchat, 
Instagram, etc. 

 Brug din sunde fornuft til at afgøre hvornår nettet kan hjælpe, og spørg læreren om 
hjælp hertil 

 Brug mobiltelefonen med fornuft – høretelefoner i stedet for op til øret – stråling 
kan skade 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


