
 
Studie- og ordensregler for Marie Kruses Skoles gymnasieafdeling 

 

Formål og generelle bestemmelser 

Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale 
uddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017, og hviler på skolens bærende værdi; omsorg for den enkelte i 
respekt for fællesskabet. 

Reglerne har til formål at skabe de bedste betingelser for, at alle elever kan udvikle almendannelse, viden 
og kompetencer på et højt niveau. Studie- og ordensreglerne understøtter desuden udviklingen af et trygt 
studiemiljø, som fremmer demokratisk adfærd og medborgerskab og sikrer respekt og tolerance gennem 
mangfoldige og inkluderende fællesskaber. 

Studie- og ordensreglerne omfatter også elevers handlinger og adfærd i fritiden, hvis det skønnes at disse 
har indflydelse på undervisningsmiljøet. 

Skolen er forpligtet til at sikre, at alle elever orienteres om reglerne, og eleverne er ansvarlige for at 
efterleve dem. Eleverne er forpligtede til at følge anvisninger givet af rektor eller dennes stedfortræder.  

 

Samvær og omgangstone 

• Det forventes, at eleverne lever op til almindelige normer for god opførsel og adfærd i det 
offentlige rum 

• Det påhviler enhver elev at optræde i overensstemmelse med skolens grundlæggende værdier:  
dvs. at have en adfærd, hvor man udviser omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet 

• Derfor er enhver aggressiv, ekskluderende, grænseoverskridende, sexistisk, krænkende og 
hensynsløs adfærd uacceptabel og i strid med skolens grundlæggende værdier 

• Mobning af enkeltpersoner eller grupper af personer er en overtrædelse af skolens studie- og 
ordensregler. Dette omfatter også enhver form for ritualer, som er rettet imod at udgrænse eller 
udstille putter, andre elevgrupper eller enkeltindivider. Læs mere i vores antimobbestrategi. 

 

Orden 

• Alle elever er forpligtede til at bidrage til, at skolens fællesarealer holdes pæne og ryddelige, og at 
skolens inventar; IT/AV-udstyr, møbler, bøger mm. behandles med omtanke og omhu 

• Alle elever har pligt til at rydde op efter sig på fællesarealer, både inde og ude 
• I kantinen fjernes affald, og stolene sættes op, når lokalet forlades 
• I klasseværelserne fjernes affald efter hvert modul, og stolene sættes op efter 3. og 4. modul 

 

 

https://mks.dk/wp-content/uploads/Antimobbestrategi-for-Kruses-Gymnasium.pdf


 
Digital dannelse   

Skolen ønsker gennem studie- og ordensreglerne at understøtte elevernes digitale dannelse i bred 
forstand. Det betyder bl.a., at eleverne skal blive i stand til at forholde sig konstruktivt, medskabende og 
ansvarligt i forhold til brugen af diverse digitale værktøjer, teknologier, platforme mm. 

Heraf følger: 

• Eleverne anvender som udgangspunkt forskellige digitale værktøjer i forbindelse med 
undervisningen, herunder fx til notatagning og diverse beregningsopgaver mm. Eleverne er dog 
forpligtede til at følge de anvisninger, som lærerne, teamet eller skolens ledelse fastsætter for 
brugen af digitale værktøjer i undervisningssituationen 

• Det er som hovedregel ikke tilladt at uploade film, billeder eller lyd af elever eller medarbejdere 
optaget i undervisningssituationer, uden at de pågældende har givet skriftligt samtykke. Lærerne 
kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at der optages film eller billeder i undervisningen 

• Optagelser af billeder, lyd eller film fra fester eller caféarrangementer må kun uploades på 
festudvalgets FB-side eller andre sociale medier tilhørende festudvalget, hvis eleverne forud har 
givet skriftligt samtykke hertil. Billeder, lyd eller filmoptagelser som krænker blufærdigheden, den 
personlig integritet og værdighed, må under ingen omstændigheder optages og uploades eller på 
anden vis offentliggøres 

• Det er i strid med studie- og ordensregler at lave lukkede eller åbne grupper, fx på Facebook, hvor 
medarbejdere, enkeltelever eller grupper af elever bliver genstand for omtale, som har karakter af 
mobning. Herunder bl.a. tvetydig, indforstået eller ironisk omtale 

• Hvis en elever eller en gruppe af elever ønsker at klage over en lærer, skal dette ske direkte til 
skolens ledelse 

• Det er ikke tilladt for eleverne at bruge skolens studieadministrative system, LECTIO, til at lave fx 
auditions, elevranglister mm. 

 

Studieaktivitet 

Mødepligt og pligt til aktiv deltagelse. 

Skoledagen 

• Skoledagen ligger normalt i tidsrummet 8.20 – 15.35. Derfor må alle elever være indstillede på, at 
fritidsaktiviteter, erhvervsarbejde mm. ikke finder sted i dette tidsrum. Visse 
undervisningsaktiviteter kan i særlige tilfælde foregå udenfor dette tidsrum. I de tilfælde er 
eleverne forpligtede til at tilpasse deres fritidsaktiviteter, erhvervsarbejde mm. efter 
undervisningsaktiviteterne. Ved undervisning udenfor tidsrummet 8.20 – 15.35 har skolen pligt til 
at meddele dette til eleverne i god tid, dog senest en måned før 

• Der er mødepligt til al undervisning. Alt fravær, uanset årsag, registreres ved modulets begyndelse i 
skolens studieadministrative system, LECTIO 

• Hvis en elev kommer for sent til undervisningen eller går før tiden, får eleven fravær for hele 
modulet 



 
• Skolen monitorerer elevernes fravær og godskriver fravær og træffer beslutning om tiltag og 

eventuelle sanktioner mhp. at nedbringe fraværet og tilskynde eleven til at ændre adfærd 
• Sanktioner og øvrige initiativer iværksættes på baggrund af konkrete og individuelle vurderinger 
• Ved sygdom er eleven forpligtet til at notere sygdom som fraværsårsag i LECTIO 
• Ved længerevarende sygdom kan skolen anmode om, at eleven fremviser en lægerklæring som 

dokumentation for fraværet. Udgiften til lægeerklæring afholdes normalt af eleven selv 
• Rektor kan dog i særlige tilfælde dispensere fra kravet om mødepligt. På Marie Kruses Skole ønsker 

vi at bevare det høje faglige niveau med plads til fordybelse og specialisering, og vi vægter højt, at 
alle elever bliver udfordret. Vi anerkender, at nogle elever, i kraft af stort talent, stor passion eller 
stort engagement for at blive tilstrækkeligt udfordret, kan have et ønske om at deltage i forskellige 
aktiviteter, der påvirker den almindelige skolegang. Der kan f.eks. være tale om talentcamps, 
konkurrencer, idrætsstævner, film- og teaterproduktioner, kor- eller orkesteraktiviteter. Som 
udgangspunkt er Kruses Gymnasium derfor indstillet på at gøre noget særligt, hvis der opstår 
problemer på grund af den type aktiviteter uden for MKS. Ansøgning inklusive dokumentation for 
aktiviteten sker til skolens rektor, som afgør, hvorvidt der i det konkrete tilfælde kan dispenseres 
fra de almindelige studie- og ordensregler i hele eller dele af den periode, hvor aktiviteten finder 
sted. En dispensation vil være betinget af, at eleven ikke i forvejen har meget fravær, og at eleven 
kan dokumentere et fagligt overskud, der gør det sandsynligt, at eleven på egen hånd kan indhente 
den del af undervisningen som eleven bliver forhindret i at deltage i.  

Undervisningen 

• Eleverne er forpligtede til at deltage aktivt i de forskellige undervisningsaktiviteter, 
klasseundervisning, ekskursioner, studierejser, virtuel undervisning, gruppearbejde, særligt 
tilrettelagte undervisningsforløb (korte og lange kurser fra 130-timerspuljen), terminsprøver, 
eksaminer mm. 

• Eleverne er forpligtede til løbende at tjekke beskeder i LECTIO, herunder lektier og evt. 
skemaændringer 

• Som hovedregel skal lektier lægges i LECTIO senest kl. 16 to hverdage før næste lektion i det 
pågældende fag 

• Skriftlige opgaver afleveres til tiden og i henhold til de udmeldte krav til omfang og format 
• De skriftlige opgavebesvarelser udformes selvstændigt af den enkelte elev, med mindre opgaven er 

stillet som en gruppeopgave 
• Enhver form for plagiat af hele eller dele af opgaver eller tydelige omformuleringer af andres 

arbejder betragtes som snyd 

 

Rygning, alkohol og rusmidler 

• Det er ikke tilladt at ryge på skolens område ude som inde, hverken i skoletiden eller til fester. 
Dette gælder også for e-cigaretter og indtagelse af snus 

• Det er ikke tilladt at indtage, medbringe eller distribuere alkohol eller rusmidler på skolens område. 
Ligeledes er det ikke tilladt at møde i skole i påvirket tilstand 

• Ved særlige lejligheder, fx ved elevfester, kan rektor tillade, at der nydes alkohol på skolens område 



 
 

Inkluderende fællesskaber, demokratisk adfærd og medborgerskab 

Gymnasiekulturen er kendetegnet ved, at mange elever involverer sig i sociale og kulturelle aktiviteter og 
events både i skoletiden og i fritiden. Skolen støtter derfor aktivt, at eleverne engagerer sig i forskellige 
udvalg, fx café-udvalg, festudvalg, musikudvalg, filmudvalg, robotudvalg, Les-Lanciersudvalg, LAN-udvalg og 
ikke mindst i elevrådet. 

Udvalgsarbejdet understøtter udviklingen af demokratisk adfærd og medborgerskab og fremmer 
inkluderende fællesskaber, hvor eleverne lærer at respektere og rumme mangfoldighed og arbejde 
sammen på tværs af forskellige livsanskuelser, sociale og kulturelle baggrunde.  

 

Elevrådet 

• Elevrådet skal i sit arbejde sikre en gennemsigtig og fair rekruttering af medlemmer 
• Det påhviler elevrådets formandskab at sikre, at debatter og afstemninger afvikles i 

overensstemmelse med almindelige demokratiske principper, herunder i særdeleshed i forhold til 
at sikre, at minoritetssynspunkter også bliver hørt og behandlet fair 

Udvalg 

• For øvrige udvalg gælder det, at de i deres virke er forpligtede til at sørge for, at deres aktiviteter 
fremmer udviklingen af inkluderende fællesskaber. Det betyder bl.a., at udvalgene ikke må afvikle 
aktiviteter, som udøver social kontrol, udstiller eller diskriminerer enkeltindivider eller grupper af 
individer, eller som på forhånd afskriver bestemte elevgrupper fra at deltage i udvalgets forskellige 
aktiviteter. 

 

Fester  

Gymnasiefester er en vigtig del af skolens kultur og sociale liv. Derfor påhviler det enhver elev at bidrage til, 
at alle føler sig velkomne og inkluderede, både før, under og efter festerne. 

• Alle har ret til at sige nej til alkohol uden at frygte for at blive udelukket eller marginaliseret fra 
fællesskabet. Derfor er det i strid med skolens studie- og ordensregler og grundlæggende værdier, 
hvis enkeltelever eller grupper af elever på nogen måde presser, tvinger eller manipulerer andre 
elever til at drikke alkohol. Dette gælder både ved opvarmningsarrangementer udenfor skolen og 
under selve festen på skolen 

• Alle elever er forpligtede til at følge vagternes og medarbejdernes anvisninger og henstillinger 
• Elever som møder synligt berusede op til festen afvises ved døren 

 

 



 
Festudvalget 

Gymnasiefesterne arrangeres af festudvalget i samarbejde med skolens ledelse og teknisk-administrative 
personale. 

• Festudvalgets medlemmer har en særlig forpligtigelse til at være gode eksempler for de øvrige 
elever. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at festudvalgets medlemmer overholder alle aftaler, som er 
indgået med skolens ledelse og administration om planlægning og afholdelse af festen samt om 
rengøring af lokaler mm. efter festen 

• Ligeledes skal festudvalget bidrage til at skabe en respektfuld og omsorgsfuld stemning før, under 
og efter festen. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at festudvalgets medlemmer respekterer 
vagternes og medarbejdernes anvisninger 

• Desuden skal festudvalget i særlig grad medvirke til, at ingen elever underlægges social kontrol 
eller udsættes for krænkende eller nedværdigende adfærd før under og efter festen 

 

Rejser og ekskursioner 

• På rejser og ekskursioner gælder skolens studie- og ordensregler fortsat. Desuden forventes det, at 
eleverne udviser en respektfuld adfærd, som er i overensstemmelse med skolens værdier, og som 
samtidig signalerer respekt for normer og værdier på den pågældende destination 

• Rejser og ekskursioner indgår som en del af undervisningen, og derfor er det et krav, at alle elever 
møder til tiden og deltager aktivt i de forskellige aktiviteter, som indgår i studierejsen eller på 
ekskursionen 

• Studierejser er ikke en druktur. Derfor er det som udgangspunkt ikke tilladt for eleverne at drikke 
alkohol på studierejser. Lærerne på de enkelte ture kan dog give tilladelse til, at eleverne indenfor 
nærmere fastsatte regler, kan drikke alkohol 

• Indtagelse af alkohol er ikke tilladt ved introarrangementer, herunder på introture 
• Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre, at eleven sendes hjem for egen regning 

 

Sanktioner  

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne vil medføre, at eleven modtager en mundtlig eller skriftlig 
advarsel. Ved gentagelsestilfælde vil eleven blive mødt med sanktioner, som iværksættes på baggrund af 
en konkret vurdering. Inden eventuelle sanktioner iværksættes gennemføres en høring, hvor eleven får 
lejlighed til at udtale sig om sagen. Høringsfristen er én uge. 

Sanktioner omfatter fx: 

• Midlertidig bortvisning fra konkrete arrangementer eller fra undervisningen i op til 10 dage 
• Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i ét eller flere fag, der afsluttes det pågældende 

skoleår 
• Indstilling til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin. I dette tilfælde 

bortfalder årskarakterer 



 
• Ved grov overtrædelse af skolens studie- og ordensregler kan en elev bortvises permanent. Det vil 

normalvis ske, efter at der er afgivet en skriftlig advarsel. I særlige tilfælde kan en elev dog 
bortvises uden forudgående advarsel 

• Bortfald af retten til at modtage SU 
• Advarsler bortfalder normalvis ved skoleårets afslutning. Dette gælder dog ikke for advarsler for 

snyd og plagiat. 

 


