
 

Studie- og ordensregler 
Studie- og ordensreglerne for Thy-Mors HF & VUC skal medvirke til at opfylde 
uddannelsernes formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for kursister og 
medarbejdere på skolen. Studie- og ordensreglerne har sit grundlag i 
Undervisningsministeriets »Bekendtgørelse om ordens- og studieregler«. 
 
Udgangspunktet for studie- og ordensreglerne er, at Thy-Mors HF & VUC betragter dig og 
de øvrige kursister som unge voksne og ansvarsbevidste mennesker, der af egen fri vilje 
deltager aktivt i undervisningen, og som har et mål med at gå her. Det indebærer, at 
lærernes undervisning planlægges og gennemføres ud fra den præmis, at du og de øvrige 
kursister er deltager aktivt i undervisningen.  
 
Ordensregler 
Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for god 
opførsel overholdes. Det betyder blandt andet, at: 
 

• indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning 
• indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt 
• skolen er røgfrit område – såvel indenfor som udenfor. Reglerne skal respekteres 
• mødetiderne skal overholdes 
• mobiltelefoner skal være slukket eller på lydløs i undervisningstiden 
• alle medvirker til at holde orden på skolen – fx ved at rydde op efter sig 
• kursisterne er forpligtet til at orientere sig dagligt i LUDUS Web 
• kursisterne er forpligtet til at kende skolens it-regler og overholde dem 
• skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Chikane og 

mobning er derfor uacceptabel – det gælder både verbal chikane og på det 
elektronisk sociale netværk (Facebook etc.) 

• undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, skal afleveres umiddelbart efter, 
at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før hold- eller 
klasseundervisningen er slut afleveres det lånte materiale straks. 

 
Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer rektor afgørelse om eventuelle sanktioner, 
som i værste fald kan betyde bortvisning. 
 
Studieaktivitet  
Som kursist skal du være studieaktiv. Studieaktiviteten udmøntes på følgende måde: 
 
Fremmøde 
Der er mødepligt til undervisningen, og du skal tilstræbe 100 % fremmøde. Alle former for 
fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som fravær. Det gælder uanset 
årsagen til fraværet og uanset, at fraværet er velbegrundet. Thy-Mors HF & VUC har ret til 
at kræve den nødvendige dokumentation ved langvarigt eller hyppigt fravær. Udgifterne 
hertil betales af kursisten. 
 
Ved undervisningens begyndelse føres løbende elektronisk protokol over fremmødet. Er 
du ikke mødt ved undervisningens begyndelse, eller forlader du undervisningen før 
afslutningen, noteres dette også som fravær. 
 



 

Ved manglende studieaktivitet mødes du med sanktioner i henhold til skolens 
fastholdelsesstrategi. Her står der blandt andet, at ved alvorlige tilfælde af manglende 
studieaktivitet kan SU’en blive stoppet og/eller kursisten må afbryde sin uddannelse. 
 
Aktiv deltagelse 
Skolen forventer, at du møder forberedt og deltager aktivt i undervisningen. Det betyder, 
at du forbereder dig til den enkelte time efter lærerens anvisninger, så det er muligt at 
besvare spørgsmål og tage del i faglige drøftelser i timerne. Du er aktiv i gruppearbejde 
og mundtlige fremlæggelser af fagligt stof. Du er forpligtet til at udarbejde og aflevere 
skriftlige opgaver. 
 
I FLEX- og fjernundervisning, uden krav om fremmøde, måles studieaktiviteten gennem 
skriftlige besvarelser, som læreren har planlagt i forbindelse med forløbet. 
 
Du er forpligtet til at deltage i planlagte terminsprøver samt ekskursioner. 
 
Snyd eller plagiering 
Hvis du afleverer en opgave, hvori du bruger andres materiale, tekst osv. som dit eget, 
uden at gøre opmærksom på det, er der tale om plagiering og dermed om snyd. Afskrift 
fra eller downloadning/kopiering helt eller delvist af andres besvarelser er ikke 
acceptabelt og vil første gang medføre en samtale med den lærer, der har stillet opgaven. 
 
Ved gentagne gange af snyd rapporterer den pågældende lærer til skolens ledelse, der 
indkalder dig til en samtale, hvor du modtager en skriftlig advarsel. Hvis du efterfølgende 
fortsætter med at snyde/plagier i flere fag eller flere gange i det samme fag, kan det føre 
til udmeldelse af skolen. 
 
Snyd eller plagiering i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra eksamen i det 
pågældende fag. Regler i forbindelse med snyd ved eksamen er beskrevet i Eksamens-
bekendtgørelsen og gælder ved enhver form for eksamen, herunder den større skriftlige 
opgave (SSO). 
 
Klageprocedure 
En evt. klage over Thy-Mors HF & VUC’s afgørelse om sanktioner over for en kursist, der 
ikke overholder studie- og ordensreglerne, skal inden to uger fra afgørelsens meddelelse 
sendes til Undervisningsministeriet. 
 
Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til ministeriet sammen med 
sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give kursisten lejlighed til 
med en uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal 
medsendes til ministeriet. 
 
En klage har ikke opsættende virkning. En afgørelse om fx 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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