Ordensregler
Ordensregler for
elever og kursister
på SOSU Østjylland

FORORD
Velkommen til SOSU Østjylland

I det følgende kan du læse om studie- og ordensregler, der gælder for elever og kursister på
SOSU OJ.
Reglerne skal understøtte god trivsel og læring, så du får de bedste muligheder for at gennemføre din uddannelse.
Vi forventer, at du indgår aktivt i skolens fællesskaber, at du er ansvarlig og hensynsfuld i din adfærd, og at du i dit sprog og i dine handlinger udviser tolerance, venlighed og gensidig respekt.
Med venlig hilsen

Direktør
Anette Schmidt Laursen

Studie- og ordensregler

I følge Hovedbekendtgørelsen for Erhvervsuddannelser (BEK nr 4 af 03/01/2018) skal
skolen fastsætte studie- og ordensregler. Disse regler kan du læse om i de følgende afsnit.
Ordensreglerne skal understøtte et godt arbejdsmiljø for alle, der færdes på skolen. Vi
forventer, at alle sætter sig ind i reglerne og respekterer dem. Det kan få konsekvenser for dit
uddannelsesforløb, hvis din adfærd i fritiden får negativ indflydelse på undervisningsmiljøet. For
elever i praktik er det praktikstedets regler, der gælder.

Studieaktivitet og fremmøde på uddannelserne

Arbejdstid
Alle elever på grundforløb og hovedforløb har en ugentlig arbejdstid på 37 timer.
På Grundforløbet er undervisningstiden fastsat til 26 timer pr. uge og resten skal bruges til
forberedelse. Der er mødepligt til skemalagte aktiviteter inklusiv studieture og andre aktiviteter
uden for huset.
Meldt sygdom eller barns sygdom registreres som godkendt fravær. Al andet fravær er ikke
godkendt fravær jf. §69 stk 2
Elevrådsarbejde, herunder deltagelse i møder, råd og bestyrelser der vedrører skolen, betragtes
ikke som fravær.
Studieaktiv
For at være studieaktiv skal du møde til undervisningen. Du skal aflevere de stillede opgaver
inden for de af skolen fastsatte rammer. At være studieaktiv betyder, at du deltager i de
aktiviteter, der er knyttet til din uddannelse.
SU
Er du over 18 år og modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU), kræves det, at du er studieaktiv.

STUDIE- OG ORDENSREGLER
Ordensregler for samvær i forbindelse med undervisningen

Indtagelse af mad og drikke
Spisning foregår i pauser. Brugt service ryddes op. Mad og drikke nydes som udgangspunkt i
kantineområderne.
Rygning
SOSU Østjylland er røgfri.
Røgfri skoletid gælder for alle, både elever, medarbejdere og kursister, og inkluderer alle former
for tobaksmidler, e-cigaretter og snus.
Det betyder, at man ikke må ryge i skoletiden, dvs. fra man møder i skole og til man har fri
- hverken på eller uden for skolens område. Det er heller ikke tilladt at ryge, når man er på tur.
Se folderen: ”vigtigt at vide” for yderligere informationer.
Regler for rygning gælder både almindelig tobak og E-cigaretter.
Misbrug
Brug af rusmidler som alkohol, hash og narkotika accepteres ikke under nogen omstændigheder
og betragtes som en alvorlig overtrædelse af ordensreglerne med efterfølgende konsekvenser.
Ved særlige arrangementer, f.eks. dimissioner kan der serveres øl og vin på skolen.
Vold
Psykisk vold (fx trusler eller grænseoverskridende sprog) og fysisk vold accepteres ikke. I tilfælde
af en voldsepisode tilkaldes en repræsentant fra skolens ledelse og ved voldsepisoder af grovere
karakter involveres politiet.
Mobning
Mobning accepteres ikke. Alle har et medansvar for, at der er et godt psykisk undervisningsmiljø
i klassen og på skolen. Vi forventer, at du viser respekt over for andre – både i dit sprog og i din
adfærd.
Mobiltelefon
Din mobiltelefon skal være sat på lydløs i undervisningstiden. Mobiltelefonen må ikke anvendes
til private formål i undervisningstiden.
Fotografering, lyd- og filmoptagelser
På skolens område må du ikke fotografere eller lave lyd- eller filmoptagelser af andre uden deres
accept. Har du brug for fx en lydoptagelse af et oplæg eller en instruktion, skal du aftale det
med den, der holder oplægget.
Sociale medier – også i fritiden
Der gælder samme regler for opførsel på de elektroniske medier, som i klassen, i praktikken
og i det offentlige rum i almindelighed. Hvis din adfærd i fritiden får negativ indflydelse på
undervisningsmiljøet, kan det få konsekvenser for dit uddannelsesforløb.
Eksamen og opgaver
Det er en alvorlig forseelse at snyde både til eksamen og ved aflevering af skriftlige opgaver.
Det betragtes som snyd, når andres tekst, opgaver eller eksamensbesvarelser fremstår som eget
arbejde.

UNDERVISNING
Transportmidler
Transportmidler, herunder løbehjul, må ikke medbringes på skolen, men kan placeres ved
cykelparkeringen.
Covid-19
Fra 29. oktboer 2020 er det påkrævet at bære mundbind eller visir, når man færdes rundt på
skolen. Kravet gælder ikke i klasselokalerne, da et hold og dets undervisere betragtes som en
boble.
Elever, kursister og gæster, der ikke efterkommer kravet bortvises fra skolen og får noteret fravær.
Tavshedspligt
Som elev på SOSU OJ har du tavshedsligt jf. Forvaltningsloven § 27:
Du er omfattet af reglerne om tavshedspligt, så længe du er ansat, men også efter at
ansættelsen er ophørt.
Sanktioner
Ved overtrædelse af ovenstående ordensregler kan det have følgende konsekvenser – afhængigt
af overtrædelsens alvorlighed.
•
Mundtlig advarsel
•
Skriftlig advarsel
•
Midlertidig hjemsendelse
•
Udelukkelse fra skolen (bortvisning)
•
Overflytning til anden afdeling
•
Tilbageholdelse af private genstande fx mobil.
Der vil ligeledes blive foretaget notat i Uddata+.
Ved særligt grove forseelser kan eleven uden forudgående varsel hjemsendes med øjeblikkelig
virkning.
Skolens ledelse skal efterfølgende træffe afgørelse om evt. udelukkelse fra fortsat undervisning
og give eleven skriftlig meddelelse om dette med angivelse af klageadgang.
Ved eksamenssnyd kan eleven risikere at måtte stoppe på uddannelsen øjeblikkeligt.
For elever med uddannelsesaftale skal ansættende myndighed kontaktes ved øjeblikkelig
udelukkelse fra undervisning.
Ansættende myndighed skal inddrages, inden der træffes en beslutning om udelukkelse fra
fortsat undervisning.
Ved tildeling af advarsel skal ansættende myndighed informeres skriftligt.
For personer under 18 år har skolen pligt til at underrette indehaveren af forældremyndigheden.
Dette gælder både ved advarsler og udelukkelse fra fortsat undervisning.
Ovenstående er fastsat i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser: BEK nr 1619 af
27/12/2019

