
Studie- og ordensregler ved VUC Storstrøm 

Kursister ved VUC Storstrøm er voksne, ansvarsbevidste mennesker, der deltager aktivt i undervisningen af egen fri 
vilje, og som har et mål for deres deltagelse i undervisningen. 

Undervisningen tager udgangspunkt i, at kursisterne er forberedte og deltager aktivt i undervisningen. 

Studie- og ordensreglerne for VUC Storstrøm medvirker til at opfylde uddannelsens formål og bidrager til et godt 
undervisningsmiljø og god trivsel for kursisterne. VUC Storstrøm forventer, at man opfører sig ordentligt over for 
medkursister, ansatte og gæster på skolen, og at man bidrager til et positivt fælles sprog, der inkluderer alle 
respektfuldt. 

Alle arbejder for et godt studiemiljø, og alle bidrager med at passe på lokaler, faciliteter og inventar – ligesom man 
rydder op efter sig.  

For at sikre, at alle kursister og medarbejdere kan være på VUC Storstrøm og have det godt, er der en række 
almindelige                           regler for god opførsel, som alle skal følge. 

Krav om studieaktivitet 

Tilstedeværelsesundervisning 
At være studieaktiv når du har tilstedeværelsesundervisning betyder at du: 

• møder rettidigt og deltager aktivt i den del af undervisningen, som kræver tilstedeværelse fysisk eller
virtuelt, herunder også introforløb, temadage, ekskursioner og lignende.

• møder forberedt til undervisningen og indgår aktivt i undervisningens forskellige arbejdsformer.
• deltager i forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt

som en del af undervisningen.
• afleverer alle skriftlige opgaver til tiden.
• deltager fuldt ud i terminsprøver, årsprøver mv.

Fjernundervisning 
At være studieaktiv når du modtager fjernundervisning betyder, at du: 

• afleverer alle opgaver til tiden
• deltager i alle planlagte webinarer.

 

VUC Storstrøm kan efter ansøgning fravige kravet om studieaktivitet f.eks. ved sygdom, fødsel eller andre særlige 
forhold. 

Generelt for alle uddannelser gælder det, at studieaktiviteten vurderes af lærere, vejledere og i sidste ende af 
uddannelseschefen.  

Ordensregler 

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for god orden og godt samvær på 
VUC Storstrøm overholdes, herunder gensidig respekt og accept, rummelighed og ansvarlighed. 

Reglerne indebærer, at du som kursist er forpligtet til umiddelbart og loyalt at følge de konkrete anvisninger for at 
opretholde eller genoprette god orden. 
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• Det er ikke tilladt at være i besiddelse af eller indtage rusmidler af enhver form eller møde påvirket til
undervisningen.

• Det er ikke tilladt at anvende trusler, vold eller foretage anden krænkende adfærd som f.eks. mobning eller
seksuel chikane.

• Du er forpligtet til at kende VUC Storstrøms it-regler – og adfærd og overholde dem, og du skal følge din
undervisers anvisninger, herunder ved brug af f.eks. pc og mobil i undervisningen. Du må ikke foretage lyd- 
eller billedoptagelser af kursister og ansatte uden deres samtykke.

• Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr.
• Rygning er ikke tilladt i VUC Storstrøms bygninger eller på VUC Storstrøms matrikler. Reglen gælder også e-

cigaretter.
• Du er personlig ansvarlig for undervisningsmateriale, der udlånes af VUC Storstrøm. Alt udlånt materiale skal

afleveres umiddelbart efter, at undervisning/ eksamen er afsluttet i det enkelte fag. Ved udmeldelse før
holdundervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks. Ved manglende aflevering hæfter du for
værdien heraf.

Sanktioner 

1. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 skoledage. VUC Storstrøm registrerer kursistens fravær
under udelukkelsen som fravær.

3. Forbud mod, at kursisten i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte
private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel,
under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller
pædagogisk begrundet.

4. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve
i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis VUC Storstrøm træffer beslutning om, at
den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

5. Bortvisning fra VUC Storstrøm eller en afdeling af VUC Storstrøm og overflytning til en anden institution eller
en afdeling af VUC Storstrøm med henblik på, at kursisten gennemfører sin uddannelse dér. Overflytning til
en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution.
Hvis kursisten har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som kursisten ønsker at overflytte
til, hvis kursisten bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning
af kursisten til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke
tidligere i kursistens uddannelsesforløb på VUC Storstrøm er anvendt over for kursisten.

6. Udmeldelse af enkelte eller alle hold som kursisten er tilmeldt på VUC Storstrøm.

Ved tildeling af sanktioner vil VUC Storstrøm anvende den mindst indgribende sanktion, der forventes at kunne 
opnå formålet. 

VUC Storstrøm kan gøre iværksættelsen af sanktionen betinget af, at kursisten ikke igen overtræder VUC 
Storstrøms studie- og ordensregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode. 

Forinden VUC Storstrøm træffer afgørelse om udelukkelse fra undervisningen eller udmeldelse jf. pkt. 2 og 7, har 
VUC Storstrøm tildelt kursisten en advarsel for samme forhold. I særlige alvorlige tilfælde som f.eks. vold, tyveri og 
lignende kan VUC Storstrøm undlade at give en forudgående advarsel. Det samme gør sig gældende i 
gentagelsestilfælde. 

VUC Storstrøms studie- og ordensregler er behandlet på bestyrelsens møde den 23. marts 2022 
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