Ordensregler for undervisningsområdet
Gældende for alle elever og kursister på JU.
(revideret november 2020)

Reglen
Særlige forhold omkring Skiltning og påbud i forhold til Covid19 og
Covid19:
smittespredning skal altid overholdes.

Konsekvensen
Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Der skal bæres mundbind, eller ansigtsvisir på
skolens gange, indendørs samt på fælles
opholdsarealer og i kantiner.
Mødepligt:

Du skal følge undervisningen i
overensstemmelse med de fraværsregler, der er
for uddannelsen eller kurset, samt skolens
eksamens- og prøvereglement
Der er mødepligt, og du skal deltage aktivt og
velforberedt.

Almindelig adfærd:

Vold:

Din adfærd på skolens område skal foregå
hensynsfuldt og ordentligt, og i øvrigt efter
samfundets almindelige demokratiske
spilleregler
Påbudte sikkerhedsregler skal følges
Vold mod andre elever eller skolens ansatte
accepteres ikke.

Ved for højt fravær vil der i første
omgang blive fulgt op med
fraværssamtaler (påmindelse, påtale og
advarsel), der skal afdække årsagerne
til fravær og forsøge at forebygge
fremtidigt fravær. Et vedvarende højt
fravær kan i yderste konsekvens
medføre udmeldelse eller krav om at
skulle tage skoleperioden, modulet eller
kurset helt eller delvist om.
Du vil blive gjort ansvarlig for skader, du
forvolder på personer eller skolens
materialer og udstyr.

Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig
bortvisning og politianmeldelse.

Mobning, trusler og
lign.:

Mobning og trusler mod andre elever og skolens Overtrædelse kan medføre bortvisning.
ansatte accepteres ikke.
Trusler om vold kan tillige medføre
politianmeldelse.

Alkohol og stoffer:

Du må ikke i undervisningstiden indtage eller
Overtrædelse kan medføre permanent
være påvirket af alkohol, euforiserende stoffer
bortvisning.
og andre midler, der ikke er lægeordineret.
Du må ikke medbringe euforiserende stoffer på
skolens område.
Skolen forbeholder sig ret til at bede om en test.
Nægtes dette, vil det blive betragtet som en
positiv test.
Skolen gennemfører kontrol af reglernes
overholdelse, bl.a. ved brug af narkohunde

Våben:

Våben må ikke medbringes.
Våben defineres som i våbenloven.

Konfiskering.
Overtrædelse af forbuddet kan
medføre politianmeldelse
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Hærværk:

Hærværk mod skolens ejendom accepteres ikke. Overtrædelse kan medføre
erstatningskrav samt bortvisning.

Rygning:

Der må ikke ryges indendørs.

Mobiltelefon:

Mobiltelefon må kun anvendes i
Overtrædelse kan medføre
undervisningslokalerne i forbindelse med
konfiskering.
undervisningen og kun efter aftale med læreren.

Overtrædelse kan i yderste konsekvens
medføre bortvisning.

Mobiltelefoner skal være slukkede, når der
undervises og må ikke ligge fremme på bordene.
Lokaler, arealer og
udstyr:

Lokaler, udendørsarealer og udstyr skal benyttes
og afleveres i pæn og ryddelig stand.
Lokale opslag og brugsvejledninger skal følges.
Fejl, mangler og eventuelle skader skal straks
indberettes.

Indgivelse af skriftlig klage over en afgørelse om en sanktion skal ske inden 1 uge. Klagen har ikke
opsættende virkning.
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