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Ordensregler 
 

På FGU Øresund sikrer vi et godt studiemiljø ved at overholde nogle enkle regler for 
samvær og orden på uddannelsesinstitutionen: 
 
Du skal møde hver dag kl. 8.00 og sproget vi taler på FGU Øresund, er dansk. Der er 
mødepligt på skolen, og du modtager skoleydelse for din deltagelse. Hvis du er fraværende 
uden forudgående aftale med din lærer, så anses det som ulovligt fravær, og skoleydelsen 
bliver mindre. Du er alene ansvarlig for at møde til tiden til undervisningen, både om 
morgenen og efter pauserne, overholder du ikke tiderne kan du blive sendt hjem, og din 
skoleydelse vil blive mindre. 
Skolen har skemalagt bevægelse, og det er obligatorisk at deltage.  
 
Skoleydelsen udbetales sidste hverdag i hver måned. 
Det er derfor vigtigt, at du en uge før, tjekker dit eventuelle fravær i vores 
elevadministrationssystem Uddata+, da fraværet har betydning for størrelsen af den 
skoleydelse du får udbetalt.  
Hvis du ikke er enig i registreringen af dit fravær, skal du hurtigst mulig henvende dig til din 
underviser, så registreringen kan blive ændret, eller du kan få en forklaring på, hvorfor 
fraværet er registeret som det er.  
 
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 eller bære våben/kniv. 

• Taler vi pænt og ordentligt til hinanden og kun på dansk. 

• På værksteder hvor det er påkrævet er du iført sikkerhedssko.  
 

Vi forventer, at du er med til at passe på skolen og derfor: 

• Passer vi på bygningerne. 

• Passer vi på inventaret, herunder PC, værktøj og bøger mv. 

• Rydder du op efter dig selv. 
 
Som elev på FGU Øresund forventer vi, at du er aktiv og derfor: 

• Møder rettidigt til undervisningen og følger dit skema hver dag. 

• Deltager engageret og ansvarligt i undervisningen – både på værkstedet, i 
undervisningslokalet og i praktikken. 

• Læser lektier og afleverer de aftalte opgaver til den aftalte tid. 

• 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. 

• Møder til de obligatoriske elevsamtaler 1 gang om måneden. 
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Din mobiltelefon må ikke bruges i undervisningen, med mindre du har aftalt andet med din 
lærer.  
 
Vi er en røgfri skole, og det er ikke tilladt at ryge i skoletiden.  
 
Det er ikke tilladt at dele lydfiler- og billeder uden de medvirkendes tilladelse. 
 
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. 
Frokostordningen på FGU Øresund koster daglig 15,- kr. som bliver fratrukket din 
skoleydelse hver måned. Det er frivilligt om du vil modtage dette tilbud. 
Hvis du ikke tilmelder dig ordningen skal du selv sørge for at have mad med på skolen. 
De elever der er tilmeldt madordningen, har førsteret til at sidde i kantinen og spise.   
Service må ikke forlade kantinen. 
 
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. 
 
Overholdes reglerne ikke, skal du til samtale hos med din lærer, vejleder eller ledelsen. 
Konsekvens ved grove eller gentagne overtrædelser kan være hjemsendelse i op til en uge 
uden skoleydelse, eller direkte udmeldelse. Du kan trækkes i skoleydelse hvis du ikke 
kommer, eller går før tid uden aftale. 
 
Jeg har fået udleveret FGU Øresunds ordensregler. 
Jeg har læst reglerne og vil efterleve disse. 
 
 
Helsingør, den      /       - 21 CPR-NR.:__________________________ 
 
 
 
____________________________          _______________________________ 
Elevens underskrift                                 Elevens navn BLOKBOGSTAVER 
 
 
 
X____________________________ 
Forældreunderskrift (hvis under 18 år) 
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