Regler for studieaktivitet
Ugentlig arbejdstid
FGU er en fuldtidsuddannelse, dvs. dit arbejde skal være af et omfang svarende til 37 timer om ugen. Du
har gennemsnitligt 30 timers undervisning på værksted, på hold, til spisning og fællesmøder med ansatte
og andre elever. Forberedelse, hjemmearbejde, skriftlige opgaver, ekskursioner, virksomhedsbesøg,
studieture og projekter tæller med og udgør sammen med dine skematimer en arbejdsuge på fuld tid.
Studieaktiv
Som elev på FGU Aalborg skal du være studieaktiv. Det betyder både, at du har fremmødepligt OG pligt til
at deltage aktivt i alle aktiviteter. Konkret betyder det, at
➢ du møder til tiden, og omklædt hvis arbejdstøj er påkrævet
➢ du deltager aktivt i undervisningen
➢ du deltager aktivt i andre typer undervisning, fx ture ud af huset, virksomhedsbesøg, ekskursioner,
mv.
➢ du afleverer dine opgaver i en form, der opfylder kravene
➢ du afleverer ikke plagieret materiale eller hjælper andre til snyd
➢ du deltager i prøver og eksaminer
Når du ikke er studieaktiv
Som lovlig grund til manglende fremmøde/manglende studieaktivitet betragtes:
Sygdom, barsel, aftaler med offentlige myndigheder og aftaler indgået med din kontaktlærer eller vejleder.
Hvis du bliver syg eller har andre problemer med at opfylde kravet om studieaktivitet, gælder følgende:
1. I tilfælde af fravær tager du kontakt til din kontaktlærer mellem kl. 7.45 og 8.00, hver dag du har
fravær.
2. Din kontaktlærer kontakter dig vedrørende årsagen til din manglende studieaktivitet, så der kan
følges hurtigt op med henblik på støtte og hjælp til at forbedre dit fremmøde.
3. Ved fortsat manglende studieaktivitet inddrages vejlederen, som kontakter dig for en samtale om
dit fravær. Denne samtale medfører en aftale med dig om en forbedret studieaktivitet. Vejlederen
skriver aftalen ind i Uddata.
4. Får du igen fravær, inddrages UU-vejlederen fra den kommunale ungeindsats.
Vejlederen indkalder dig til en samtale med henblik på hjælp og støtte og med henblik på at lave en
aftale om et forbedret fremmøde. Aftaler skrives ind i Uddata.
5. Ved fortsat fravær indkalder vejlederen dig til et netværksmøde, hvor din kontaktlærer, vejleder,
UU-vejleder og andre relevante fagpersoner deltager. Dette møde kan resultere i en udskrivning.
6. Hvis du udskrives, orienterer vejlederen den kommunale ungeindsats. Hvis du er under 18 år, tager
vejlederen kontakt til dine forældre.
Overtrædelse af regler for studieaktivitet
Ved overtrædelse af skolens regler for studieaktivitet har skolen forskellige sanktionsmuligheder. Det er
ledelsen, der er ansvarlig for beslutninger og udførelse af den konkrete sanktion. Skolen kan 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
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•
•

beslutte at du skal til eksamen i et eller flere fag, uanset om du bliver udtrukket til at aflægge prøve
i faget eller fagene
nedsætte din skoleydelse. Du optjener skoleydelse, mens du går på skolen. Ved ulovligt fravær
optjener du ikke skoleydelse. Det betyder, at din skoleydelse reduceres forholdsmæssigt ved
manglende fremmøde.
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