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Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding
Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesforløb, og Studie- og
ordensreglerne skal bidrage til at opfylde hhx-uddannelsens formål og bidrage til et godt
undervisnings- og studiemiljø for eleverne på hhx-uddannelsen.
Som elev på handelsgymnasiet har du pligt til at følge skolens Studie- og ordensregler, som i
det store hele går ud på at beskrive din pligt til at deltage aktivt i undervisningen og følge
reglerne for almindelig orden og samvær samt de konsekvenser, der er for elever, der ikke
følger studie- og ordensreglerne. De enkelte lærerteams kan inden for de overordnede regler
formulere studie- og ordensregler for deres teams, som understøtter de overordnede regler.
Møder du velforberedt og til tiden, laver du selv og afleverer de stillede opgaver, er du aktiv i
timerne, og indgår du i de gruppeprocesser, der lægges op til, får du ingen problemer. Vi
beder dig dog gennemlæse Studie- og ordensreglerne, så du kender vores forventninger til
dig.

Studieregler
Mødepligt

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Alle former for fravær medregnes som
fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og om fraværet er velbegrundet. Der findes
ingen ”ret” til fravær og derfor intet på forhånd godskrevet fravær. Det vil sige, at også fravær
som følge af transportforsinkelser, sygdom, læge- og tandlægebesøg, køretimer, session,
barsel m.v. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan medregnes som fravær.
Ifølge lovgivningen har du pligt til at deltage i undervisningen.
Der står i Lov om de gymnasiale uddannelser, LBK nr 1375 af 24/06/2021, kapitel 5:
Kapitel 5 Mødepligt, aktiv deltagelse, oprykning m.v.
§ 42. Elever og kursister har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i
undervisningen.
Stk. 2. Institutionens leder er forpligtet til at gribe ind over for elevers og
kursisters fravær. Bestemmelser herom fastsættes i institutionens studie- og
ordensregler, jf. § 43, stk. 1.
§ 43. Institutionens leder fastsætter institutionens studie- og ordensregler, jf.
dog stk. 3. Institutionens leder gør eleverne og kursisterne bekendt med studieog ordensreglerne.
Stk. 2. Eleverne og kursisterne har pligt til at følge studie- og ordensreglerne.
Institutionens leder træffer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for
elever og kursister, der ikke følger institutionens studie- og ordensregler.
Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om studie- og
ordensreglerne, herunder om iværksættelse af sanktioner over for elever og
kursister, der ikke følger studie- og ordensreglerne. Ministeren kan i den
forbindelse fastsætte regler om, at der også kan iværksættes sanktioner i
anledning af elevadfærd, der er udvist uden for institutionen, hvis adfærden har
haft en direkte indflydelse på god orden på institutionen, regler om, at private
genstande kan tilbageholdes, og at tilbageholdelsen af praktiske eller
pædagogiske grunde kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor institutionens
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tilbud ophører, og regler om elevers frivillige medvirken i institutioners test for
rusmidler.
§ 44. Institutionens leder kan i særlige tilfælde nægte en elev oprykning til næste
klassetrin, hvis det vurderes, at eleven ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af
det hidtil gennemførte undervisningsforløb. Det er en nødvendig, men ikke
tilstrækkelig forudsætning for at nægte oprykning, at eleven har under 2,0 i
gennemsnit.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om institutionens leders
adgang til at nægte en elev oprykning.
Pligten til at deltage i undervisningen indebærer ikke blot, at du skal møde til undervisningen,
men også at du er aktiv i timerne, aktiv i gruppe- og projektarbejde, og at du deltager i
prøver, ekskursioner og andre arbejdsopgaver som en del af undervisningen. Pligten til at
deltage i undervisningen indebærer også, at du afleverer de stillede hjemmeopgaver til tiden
og i det omfang, skolen har fastsat, og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som
minimum. Manglende afleveringer registreres i Lectio. Det skriftlige fravær indgår i
vurderingen af din studieaktivitet.
Dit fravær registreres og behandles i overensstemmelse med skolens procedure for
fraværsregistrering. Fraværet registreres af dine undervisere umiddelbart efter lektionens
begyndelse og behandles efter følgende regler:
0 lektioner

Orientering om fraværssystemet

40 lektioner

Du modtager et brev, hvori du orienteres om fraværet. Du opfordres til at
opsøge din studievejleder

70 lektioner

Du modtager en skriftlig advarsel, og du indkaldes til samtale med
studievejlederen om fraværsårsager og fortsat studieaktivitet
Du skriver under på en kontrakt/aftale om dit videre uddannelsesforløb

100 lektioner

Du udmeldes, med mindre der er tale om helt specielle årsager til fraværet
(se nedenfor).

Hvis du er under 18 år, får dine forældre besked om fraværet.
Du vil løbende kunne følge med i fraværsregistreringerne i Lectio. Det er dit ansvar at følge
med i din egen fraværsregistrering, og du skal reagere med det samme, hvis du opdager fejl i
registreringen. Det betyder, at du skal henvende dig til den lærer, du havde i den lektion, hvor
du mener, der er sket en fejl. Henvendelsen skal ske senest tre døgn efter den pågældende
lektion.
Skriftligt fravær registreres ved manglende aflevering som det antal timer, læreren har
vurderet, det kræver at besvare opgaven. Opgaver, der ikke er afleveret til tiden, skal alligevel
afleveres. Skriftligt fravær opgøres for sig og tæller med i den samlede fraværsvurdering.
Skolen kan pålægge dig at sidde på skolen og lave evt. manglende afleveringer efter normal
skoletid. Der arrangeres ”skrivefængsel” et antal gange om året for elever, der mangler at
aflevere opgaver. Indkaldte elever har mødepligt.
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Ved stort fravær i det enkelte fag, systematisk fravær i ydertimer eller mangler du at aflevere
afleveringsopgaver, kan der gives en advarsel. Fortsætter fraværet og/eller afleveres de
manglende opgaver ikke, kan du nægtes indstilling til prøve, dvs. du kan ikke færdiggøre din
hhx-uddannelse (3hhx) eller du kan ikke rykkes op til næste klassetrin (1hhx og 2hhx).
Hvis du kommer ud for et længerevarende sygdomsforløb af speciel karakter, eller har du en
kronisk sygdom, der forhindrer dig i at møde til undervisningen, og kan du vise dokumentation
for det, kan reglerne evt. fraviges efter aftale med rektor. Dette forudsætter, at dit faglige
niveau er tilfredsstillende på trods af fraværet. Du skal selv betale for lægeerklæring.
Et fravær, der overstiger 70 lektioner, vil som udgangspunkt forhindre deltagelse i møder i
elevrådet og elevrådets udvalg i undervisningstiden. Ligeledes vil det ikke være muligt at
deltage i DM-arrangementer eller tilsvarende. I særlige tilfælde, hvor en elev ikke skønnes
studieaktiv, kan skolen udelukke eleven fra at deltage i ovenstående arrangementer, også
selvom du endnu ikke har 70 timers fravær.
Har du et meget højt fravær i et skoleår, kan du det efterfølgende skoleår blive sat på
skærpede vilkår. Det indebærer, at dit fravær ikke må overstige 70 timer (og ikke 100), og du
har jævnligt samtaler med din studievejleder om din studieaktivitet. Der gives advarsel ved 40
timer.
Fravær kan have forskellige årsager, og vi lægger vægt på at kunne tage individuelle hensyn derfor sker behandlingen af fravær med udgangspunkt i den enkelte elevs konkrete situation.

Regler for virtuel undervisning
I perioder eller moduler med virtuel undervisning gælder følgende regler:
•
•
•
•
•
•
•

Du er parat til at ”gå i skole”. Dvs. at du er påklædt, har spist mv., og du sidder ved et
bord, som når du normalt går i skole
Du skal være logget på, når timen begynder
Fravær føres fra timens start
Kamera er tændt hele tiden
Mikrofon er tændt, når underviser beder om det
Du skal som ved normal skolegang skrive fraværsårsag ved fravær i Lectio
Du er forpligtet til at have en computer eller i nødstilfælde tlf. med fungerende Teams.
Har du problemer med Teams, kan du kontakte it-service.

Snyd
I Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr 1338
af 09.12.2019) § 3, nr 1, litra c og e står der:
”c) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller
lignende uretmæssig adfærd, jf. litra e.
[…]
e) Eleverne skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller
modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de
nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.”
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Det betyder, at du ikke må snyde med plagiat. Du må ikke selv plagiere, og du ikke må levere
opgaver til andre, som de kan kopiere fra.

Ordensregler
Vi er mange elever, lærere og øvrige medarbejdere, som omgås hinanden i et aktivt og travlt
studiemiljø. Det kræver nogle almindelige færdselsregler at få det til at fungere i det daglige.
Vi forventer
• at du møder og deltager aktivt i undervisningen (se nærmere under afsnittet Studieregler)
• at du deltager fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende
• at du viser respekt, hensyn og ansvar i omgang med mennesker, inventar og materiel
• at du gennem din adfærd og dit sprogbrug fremmer en god omgangstone mellem alle på
skolen
• at du viser en personlig fremtræden, som er i overensstemmelse med normerne i
virksomheder og i samfundet i øvrigt – er du i tvivl, så spørg
• at du ikke ryger i skoletiden og på skolens område, da dette er forbudt ved lov
• at du ikke bruger snus og andre tyggetobaksprodukter (røgfri tobak) i skoletiden, på
skolens område eller efterlader snusposer på skolens område bortset fra i skraldespandene
ved indgangene
• at du kun nyder alkohol i forbindelse med fester eller ved særlige arrangementer, hvor det
er tilladt
• at du i undervisningstiden ikke anvender it og internet til andet end undervisningsrelaterede ting
• at du hverken foretager/besvarer opkald eller besvarer beskeder i undervisningstiden
• at du selv tager ansvaret for opbevaring af penge og værdigenstande, da skolen ikke kan
erstatte stjålne eller bortkomne ting
• at du rydder op efter dig selv i kantinen
• at du bringer kantinens tallerkner, bestik m.m. tilbage til kantinen, hvis du har taget det
med ud af kantinen
• at klassen er ansvarlig for, at der er orden i klasselokalet, at alt affald er lagt i papirkurven
og stolene stillet på plads, når klasselokalet forlades.
Vi accepterer ikke
• mobning - herunder digital mobning
• snyd med opgaver og lignende
• narkotika og narkotikapåvirket adfærd på skolens område eller i forbindelse med
skolearrangementer som studieture, fester mv.
• alkohol og beruset adfærd i undervisningstiden og på skolens område bortset fra sociale
arrangementer, hvor alkohol er tilladt. På studieture må alkohol ikke indtages; det gælder
alle døgnet timer fra afgangstidspunkt til hjemkomsttidspunkt, ligesom du ikke må møde
beruset op til studieturens afgang.
• støjende, larmende eller på anden måde negativ adfærd, som virker forstyrrende i et
studiemiljø
• rygning i skoletiden og på skolens område
• brug af snus og andre tyggetobaksprodukter (røgfri tobak) i skoletiden, på skolens område
eller at du smider brugte nikotinposer på skolens område bortset fra i skraldespandene
ved indgangene
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•

at undervisningen og IBC-personale filmes eller på anden måde optages uden foregående
tilladelse. Det samme forbud omfatter gæstelærere m.fl.

Ovennævnte kan medføre bortvisning.
Salg og formidling af narkotika på skolens område eller i forbindelse med studieture og
ekskursioner medfører bortvisning. Brug af narkotika på skolens område eller i forbindelse
med studieture og ekskursioner kan medføre bortvisning. Salg og brug af narkotika er ulovligt
ifølge dansk lovgivning.

Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler

Et problematisk forbrug er et forbrug, der har negative konsekvenser for personen selv eller
andre i forhold til fagligt udbytte, personlig/social udvikling eller studiemiljø.
Hvis elever eller skolens personale har mistanke om, konstaterer eller er bekymret for, at en
elev har problemer med rusmidler, opfordres vedkommende til at kontakte en studievejleder
eller rektor. Rektor og elevens studievejleder vil kontakte den elev, der har problemet, med
henblik på at afdække og stoppe misbruget. Hvis en elev virker påvirket i undervisningstiden,
kontaktes rektor. Dette kan indebære kontakt til Misbrugscentret i Kolding Kommune eller
hjemkommune. Skolen kan stille krav om regelmæssig drug-/alkoholtests. Hvis eleven er
under 18 år kontaktes forældre.
.
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Konsekvenser af overtrædelse af skolens Studie- og ordensregler
Rektor afgør ud fra karakteren af overtrædelsen eller omfanget af dine forsømmelser, hvilke
foranstaltninger der iværksættes, herunder om overtrædelsen skal sanktioneres med en
samtale (pædagogisk tilrettevisning), en skriftlig advarsel (som sendes med e-post til
indehaveren af forældremyndigheden, hvis du er under 18 år) eller midlertidig udelukkelse fra
undervisningen i enkelte fag eller fra undervisningen som helhed. En overtrædelse af skolens
studie- og ordensregler kan også medføre, at du skal aflægge prøve i alle fag, der kan
afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år.
En midlertidig udelukkelse fra undervisningen kan finde sted i op til 10 sammenhængende
skoledage på et skoleår i særlig grove tilfælde (disse dage tæller med i dit fravær). Samtidig
med en midlertidig udelukkelse fra undervisningen får du en skriftlig advarsel, som oplyser om
konsekvenserne af en gentagelse af den adfærd, som har medført den midlertidige
udelukkelse fra undervisningen.
Du kan bortvises fra skolen, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været
forsøgt.
Andre sanktioner kan være udelukkelse fra arrangementer som f.eks. fester og fredagscafeer,
gallaarrangement, dimission og studieture m.v.
Sanktionerne vil normalt først blive iværksat efter én forudgående skriftlig advarsel, og efter at
du har haft mulighed for at udtale dig. Den ansvarlige rektor kan dog uden forudgående
advarsel bortvise dig fra skolen eller tildele en mildere sanktion, hvis du groft overtræder
skolens ordensregler fx i tilfælde af vold/chikane mod kammerater/ansatte, indtagelse af
alkohol/narkotika i skoletiden (herunder på studieture eller andre arrangementer uden for
skolens område) el.lign.

Studieinaktivitet

Hvis dine lærere vurderer, at du ikke deltager i undervisningen med den studieaktivitet, som
er påkrævet – herunder ikke afleverer de stillede opgaver i en tilstrækkelig kvalitet – kan du
enten blive indstillet til at aflægge prøver i alle fag eller ikke blive indstillet til prøve og som
konsekvens af dette skulle gå skoleåret om eller blive udmeldt. Du kan også blive pålagt at
sidde på skolen efter almindelig skoletid og udarbejde manglende afleveringer (skrivefængsel).
Studieaktivitet er en forudsætning for at modtage SU. Skolen indberetter studieinaktive elever
til SU-Styrelsen, og din ret til SU bortfalder. Når vi igen vurderer, at du er studieaktiv, kan du
på ny søge om SU.

Oprykning

Hvis du ved afslutningen af 1hhx eller 2hhx har et karaktergennemsnit på under 2,0, kan
rektor på baggrund af en vurdering af dit hidtidige udbytte af undervisningen, studieadfærd
(herunder fremmøde, studieaktivitet og afleveringer) og dine muligheder for at gennemføre
det følgende skoleår beslutte, at du ikke kan oprykkes til næste klassetrin.
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Ansvar

Beskadigelse af skolens undervisningsmaterialer, udstyr, inventar og bygninger medfører
normalt erstatningsansvar. Manglende aflevering af bøger og andre udleverede
undervisningsmaterialer ved skoleårets afslutning medfører automatisk erstatningskrav.

Snyd med opgaver

Hvis vi konstaterer, at du afleverer en opgave, som du ikke selv har skrevet, eller ikke selv har
skrevet en del/dele af, vil det medføre en advarsel, og opgaven betragtes som ikke afleveret,
eller du får -3 for opgaven. Hvis du igen snyder med opgaver, kan det medføre, at du
udelukkes fra undervisningen og enten udmeldes eller får lov til at gå skoleåret om. Medvirker
du til, at andre kan plagiere dine afleveringer, vil det også medføre en advarsel.
Snyd eller forsøg på snyd i forbindelse med prøver og eksamen behandles efter skolens
eksamensreglement.

Skriftlige advarsler

Skriftlige advarsler overføres ikke fra et skoleår til et andet, medmindre der er tale om
alvorlige gentagelsestilfælde eller lignende. Rektor afgør dette i de konkrete tilfælde.
Undtaget er dog advarsler for snyd med opgaver, som overføres til efterfølgende skoleår.
Advarsler gives med ordlyden om, at hvis forseelsen gentages kan det medføre bortvisning.

Mobning
Regler for orden og samvær gælder også i fritiden. Det betyder, at mobning - herunder digital
mobning og deling af billed- og lydoptagelser - udført uden for skoletiden også er omfattet.

Skolen kan tilbageholde private genstande
Skolen kan tilbageholde private genstande - f.eks. mobiltelefoner, tablets og computere normalt i op til et døgn.

Problematisk forbrug af rusmidler

I tilfælde af et problematisk forbrug af rusmidler udarbejdes en aftale, som eleven skal leve op
til. Overholdes den ikke, kan det betyde, at eleven bortvises.
Formålet er at stoppe det problematiske forbrug, så uddannelsen kan gennemføres.

Rygning og brug af snus og andre tyggetobaksprodukter (røgfri tobak)
Kan medføre hjemsendelse og ved gentagelse bortvisning

Klagemulighed og -behandling

Du kan skriftligt klage over en sanktion, som er iværksat i henhold til skolens Studie- og
ordensregler. Du skal inden 2 uger efter, at skolen har meddelt dig sin afgørelse, aflevere din
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klage til rektor, som sender den videre til Undervisningsministeriet. Rektor ledsager din klage
med en udtalelse, du inden da har haft en uges frist til at kommentere skriftligt. En klage, der
går videre til undervisningsministeriet, har ikke opsættende virkning på skolens afgørelse.
Læs endvidere den grundige beskrivelse: Klagebehandling.

Regelgrundlag

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser, LBK nr 1375 af 24/06/2021:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/611
Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, BEK nr 1338 af
09/12/2019: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1338
Juni 2022
Jesper Kjølhede
Rektor
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