Ordens- og samværsregler på FGU Aalborg

FGU Aalborgs regler og politikker er alle lavet for at understøtte et trygt og godt skolemiljø, der giver
optimale betingelser for læring og trivsel.
Ordens- og samværsreglerne handler om, hvordan vi forventer, du opfører dig, mens du er elev på skolen.
Reglerne gælder både i undervisningstiden og i din fritid, fx din digitale opførsel på sociale medier. Vi
accepterer ikke krænkende adfærd, der har negative konsekvenser for øvrige elever eller ansatte, hverken i
eller udenfor undervisningstiden. Skolens ordensregler gælder også ved ekskursioner, ture udenfor huset,
studieture, mv.
Udover skolens egne regler gælder samfundets almindelige love og regler også her på skolen. Det betyder,
at strafbare handlinger som f.eks. fysisk og psykisk vold, trusler, mobning, hærværk, tyveri,
våbenbesiddelse, racistisk opførsel, brug af rusmidler, it-misbrug også er strafbart på skolen og derfor ikke
accepteres.
Generelle regler
Når du arbejder i værkstederne og andre lokaler skal du altid følge de anvisninger, underviserne giver dig
med hensyn til opførsel, påklædning, brug af bærbar pc og oprydning.
Din påklædning skal overholde sikkerhedsmæssige normer og regler. Desuden skal din påklædning gøre det
muligt at have en åben og fri kommunikation mellem dig og de andre elever og mellem dig og underviserne
i undervisningen, fordi dette er en forudsætning for din læring.
I alle værksteder og lokaler skal du altid følge og overholde sikkerhedsreglerne.
Endvidere gælder følgende:
➢ Din mobiltelefon er slukket i undervisningen, med mindre den indgår i undervisningen efter aftale
med din underviser.
➢ Du opfører dig respektfuldt og positivt over for andre. Det betyder, at du taler i en ordentlig tone til
andre elever og ansatte, at du ikke optræder forstyrrende, eller kommenterer andre elever i
undervisningen.
➢ Du viser respekt for skolens bygninger, inventar, møbler, it-udstyr, mv. Vi ønsker en skole, der er
pæn og ren, og som elev er du medansvarlig herfor. Tilsvarende kan du forvente det samme fra
andre mod dig selv.
➢ Du rydder op efter dig selv, og du hjælper andre med at rydde op, både i værksteder, klasselokaler,
på gangene og øvrige af skolens områder.
➢ Du bidrager til at der er ro, så alle kan holde ud at være her.
➢ Du drikker ikke øl, vin, spiritus i skoletiden.
➢ Skolens område er røgfrit, bortset fra de dertil indrettede rygeområder.
➢ Du besidder ikke og indtager ikke rusmidler i skoletiden.
➢ Du medbringer ikke mad og drikke i undervisningslokalerne, med mindre det er aftalt med din
underviser.
Optagelse af billeder, lyd, video og film af undervisning
Du må optage billeder, lyd, video og film af undervisning og i undervisningen, hvis det er aftalt med
underviseren og øvrige deltagere i rummet eller situationen. I ingen andre tilfælde må du optage lyd, video
eller film af andre elever eller ansatte.
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Religiøs forkyndelse mv.
Skolen respekterer princippet om religiøs frihed i enhver henseende, men anser religionsudøvelse som en
privat sag. Følgende er derfor ikke tilladt på skolen:
➢ Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende
➢ Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og opførsel i strid med
uddannelsens formål.
Hvis vi på skolen opdager indikationer på, at du som elev udviser tegn på radikalisering, har vi pligt til at
kontakte UU-vejlederen i den kommunale ungeindsats, der indkalder dig til et møde.
Overtrædelse af Ordens- og samværsreglerne
Ved overtrædelse af skolens ordens- og samværsregler har skolen forskellige sanktionsmuligheder,
afhængig af den konkrete overtrædelse, herunder kan skolen bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bortvise dig fra uddannelsen (udskrivning).
Bortvise dig fra skolen og overflytte dig til en anden FGU-skole.
Udelukke dig fra undervisningen i op til 10 skoledage.
Give dig en skriftlig advarsel.
Udelukke dig fra konkrete aktiviteter.
Beslutte at du skal til eksamen i et eller flere fag, uanset om du bliver udtrukket til at aflægge prøve
i faget eller fagene.
Tilbageholde en eller flere af dine private genstande, fx din mobiltelefon eller andre genstande.
Forbyde dig at medbringe din mobiltelefon på skolen og i undervisningen overalt hvor den foregår.
Nedsætte din skoleydelse i op til 5 skoledage

Hvis du er under 18 år, inddrager vi dine forældre.
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