Ordensregler
På FGU Øresund sikrer vi et godt studiemiljø ved at overholde nogle enkle regler for
samvær og orden på uddannelsesinstitutionen:
Vi møder kl. 8.00 hver dag og slutter kl. 14.30. På FGU Øresund er sproget dansk.
Der er mødepligt på skolen, og du modtager skoleydelse for din deltagelse. Hvis du
er fraværende uden forudgående aftale med din lærer eller vejleder, så anses det
som ulovligt fravær, og skoleydelsen bliver mindre.
Hvis du er syg, skal du ringe til din lærer mellem 8.00-8.30 og give besked. Du skal
ringe hver dag, med mindre du har en anden aftale med din lærer eller vejleder. Det
er ikke nok at sende en sms eller give besked gennem en anden elev.
På FGU Øresund passer vi på hinanden og derfor:
• Er det ikke tilladt at mobbe.
• Er det ikke tilladt at have en adfærd, der virker truende på andre.
• Er det ikke tilladt at være voldelig.
• Taler vi pænt og ordentligt til hinanden.
Vi forventer, at du er med til at passe på skolen og derfor:
• Passer vi på bygningerne.
• Passer vi på inventaret.
• Rydder du op efter dig selv.
Som elev på FGU Øresund forventer vi, at du er aktiv og derfor:
• Møder rettidigt til undervisningen.
• Deltager engageret og ansvarligt i undervisningen – både på værkstedet, i
undervisningslokalet og i praktikken.
• Afleverer de aftalte opgaver til den aftalte tid.
• Læser lektier.
• Deltager i de forskellige arbejdsformer på holdet, bl.a. gruppearbejde og
projektarbejde. Overholder indgåede aftaler med faglærer og vejleder.
• Deltager i eventuelle projekter, ekskursioner, (del)prøver, terminsprøver,
interne prøver, faglig dokumentation, mv.
Din mobiltelefon skal være slukket i undervisningen, med mindre du har aftalt andet
med din lærer.
Vi har en røgfri skole. Dog kan der ryges på udendørs afmærkede rygeområder.
Det er ikke tilladt at dele lydfiler- og billeder uden de medvirkendes tilladelse.
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Det er ikke tilladt at lave lyd og billeder med et indhold, der kan krænke
blufærdighed eller andres personlige integritet.

Det er ikke tilladt at besidde, anvende eller handle rusmidler i skoletiden.
Det er ikke tilladt at tilskynde til eller påvirke andre til ekstreme eller
fundamentalistiske holdninger og adfærd.
Sodavand og energidrikke er ikke tilladt på skolen.
Vi spiser det mad, skolen producerer, og det er ikke tilladt at medbringe mad udefra.
Det er ikke tilladt at forlade skolen i skoletiden uden tilladelse fra din underviser.
Ved din indmeldelse giver du skolen tilladelse til, at vi må tage et foto af dig, som
skal bruges til elevadministrationen.
Når du er elev på FGU Øresund, er du en del af skolen. Det er derfor vigtigt, at du er
opmærksom på, at du uden for skolen også er repræsentant for skolen.

Jeg har fået udleveret FGU Øresunds ordensregler.
Jeg har læst reglerne og vil efterleve disse.
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