
 
 
 

Rammerne for den gode og udviklende skole  
 

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium  
Vi prioriterer udvikling af læring og sociale kompetencer i et dynamisk og kreativt samt 
fysisk og psykisk sundt læringsmiljø.  
Som elev på Virum Gymnasium har man pligt til at følge skolens studie- og ordensregler.  
Studie- og ordensreglerne indeholder Virum Gymnasiums regler for almindelig orden og 
samvær, en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen, og hvilke 
procedurer og sanktioner, der gælder ved elevers forsømmelser og øvrige tilsidesættelser af 
skolens studie- og ordensregler.  
Virum Gymnasiums studie- og ordensregler fremgår af skolens hjemmeside.  
 

1. Ordensregler  
Virum Gymnasiums regler for almindelig orden og samvær indebærer,  
• at man udviser ansvarlighed og gensidig respekt, hensyntagen og hjælpsomhed i alle 
sammenhænge,  
• at man i sin adfærd i skoletiden – samt udenfor skoletiden, hvis man her optræder eller 
fremstår som skolens repræsentant - ikke må skade skolens omdømme ,  
• at samfundets almindelige lovgivning om fx tyveri, vold, euforiserende stoffer og hærværk 
også gælder på skolen,  
• at alle har pligt til at rydde op efter sig både i klasselokalerne og på fællesarealerne både 
udendørs og indendørs,  
• at man ikke må være påvirket af, indtage, medbringe eller udveksle alkohol eller andre 
rusmidler på skolens område eller på arealer i nærheden af skolen, hvor eleverne kan 
forbindes med Virum Gymnasium. Forbuddet mod alkohol og rusmidler gælder også i skole- 
og undervisningsrelaterede situationer, der finder sted uden for skolens område, f.eks. 
ekskursioner, hytteture, studierejser mv. Rektor kan ved særlige lejligheder, f.eks. fester, 
dispensere fra forbuddet mod alkohol men aldrig fra forbuddet mod rusmidler. Ved 
”rusmidler” forstås hash og andre euforiserende stoffer.  
• at mobiltelefoner er lydløse i timerne og at mobiltelefoner og computere kun anvendes til 
fagligt relevante aktiviteter og  
• at skolen er røgfri. Ved rygning på fortovet udvises respekt for andre borgere og den 
enkelte rydder op efter sig selv.  
 
Mht. eksaminer og eksamenslignende prøver gælder der et særligt regelsæt, som findes på 
Undervisningsministeriets hjemmeside samt VG’s egne interne regelsæt ’De 10 bud’, som 
ligger på skolens hjemmeside og hvori der er angivet nyttige links til diverse gældende 



 
 
bekendtgørelser. Bemærk, at konstateret snyd ved årsprøver og andre eksamenslignende 
prøver kan medføre bortvisning fra prøven og bortfald af karakteren. Ved prøver gælder 
skolens almindelige sanktioner for brud på studie- og ordensreglerne i øvrigt også, jf. afsnit 3 
nedenfor.  
Ved skolerejser gælder ordensreglerne med naturlige tilpasninger. Derudover gælder 
’Rejseregler for Virum Gymnasium’, der findes på skolens hjemmeside. En rejsedeltagers 
adfærd, der strider mod studie- og ordensreglerne og/eller skolens rejseregler, kan foruden 
hjemsendelse for egen regning medføre de sanktioner, der fremgår af nedenstående afsnit 3.  
Ved fester og sociale arrangementer gælder ordensreglerne med naturlige tilpasninger. 
Derudover gælder ’Adfærd der strider mod Virum Gymnasiums normer for god festkultur’ ved 
skolens fester og sociale arrangementer. ’Adfærd der strider mod Virum Gymnasiums normer 
for god festkultur’ findes på skolens hjemmeside. En festdeltagers adfærd, der strider mod 
studie- og ordensreglerne og/eller ’Adfærd der strider mod Virum Gymnasiums normer for 
god festkultur’, kan foruden udelukkelse fra selve arrangementet medføre de sanktioner, der 
fremgår af nedenstående afsnit 3.  
 

2. Studieregler  
Virum Gymnasiums regler for aktiv deltagelse i undervisningen indebærer,  
• at du viser ansvarlighed og respekt over for kammerater, lærere og undervisningssituation  
• at du har mødepligt,  
• at du medvirker til, at undervisningen kan begynde og afvikles til tiden, og at der er 
arbejdsro til alle ,  
• at du møder velforberedt til undervisningen og bidrager engageret og positivt til 
gennemførelsen heraf,  
• at du afleverer alle opgaver til tiden og med den kvalitativt og kvantitativt der følger de 
fastsatte krav,  
• at du deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende,  
• at du deltager i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og 
som højst udgør 70 kr. pr. døgn pr. deltager (2015-niveau), og  
• at du deltager i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, 
der er planlagt som en del af undervisningen.  
• at du holder dig orienteret om skemaændringer og gennemførelse af undervisningen via 
Lectio  
Ved manglende aktiv deltagelse i undervisningen:  
Skolens registrering af dit fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver ajourføres hele tiden 
og kan ses på Lectio. Du har pligt til selv at holde dig orienteret om dine eventuelle 
forsømmelser, ligesom du skal begrunde dit fravær i ’fraværsårsager’.  
Det skal understreges, at du i gymnasiet ikke har nogen ’ret til fravær’ og dermed heller 
ingen godkendte fraværsgrunde. Der kan dog gøres undtagelser, hvis du deltager i andre 



 
 
aktiviteter med skolen, der umuliggør din deltagelse i den skemalagte undervisning. I 
forbindelse med sådanne skolerelaterede aktiviteter kan du få godskrevet det konkrete 
fravær. Ligeledes kan der ved evt. sygeundervisning godskrives fravær. Der kan også 
godskrives fravær ved session og andet borgerligt ombud. Rektor kan anmode dig om en 
lægeerklæring som dokumentation for sygefravær eller anmodningen om varig eller 
midlertidig fritagelse fra undervisningen, fx i idræt. Du betaler den eventuelle udgift til 
lægeerklæringen.  
Hvis skolen skønner, at dit fravær er for højt, eller hvis du på anden måde tilsidesætter 
pligten om aktiv deltagelse i undervisningen, vil skolen kunne sanktionere dette således:  
• Du indkaldes til en samtale med gymnasievejlederen (mundtlig advarsel)  
• Hvis du herefter ikke forbedrer din deltagelse markant, modtager du en skriftlig advarsel 
(den, der har forældremyndigheden, underrettes herom pr. anbefalet brev)  
• Hvis du herefter fortsat ikke deltager aktivt i undervisningen, vil rektor indstille dig til at 
aflægge eksamen i alle afsluttende fag det pågældende år, og der gives ikke årskarakterer 
(forældremyndigheden underrettes herom pr. anbefalet brev).  
• Samtidig kan du blive frataget retten til Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende 
bekendtgørelse herom.  
• Hvis rektor skønner det relevant i den konkrete sag, kan du endvidere pålægges de 
sanktioner, der fremgår af afsnit 3 nedenfor, herunder midlertidig eller permanent bortvisning 
fra skolen.  
En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig 
gældende.  
I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktioner iværksættes uden 
forudgående varsel.  
Før ovenstående sanktioner besluttes endeligt, vil du (og dine forældre hvis du er under 18 
år) blive partshørt over de påtænkte sanktioner.  
Bemærk i øvrigt, at du kan blive nægtet oprykning til næste klasse, hvis dit standpunkt eller 
det opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 02, og hvis det på baggrund af 
den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb 
ikke har været tilstrækkeligt.  
 

3. Konsekvenser ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne  
Ved en elevs tilsidesættelse af dette regelsæt, ’Adfærd der strider mod Virum Gymnasiums 
normer for god festkultur’ eller Virum Gymnasiums rejseregler, vurderer rektor, hvilke 
sanktioner det skal medføre. Den valgte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til 
den konkrete forseelse.  
De sanktioner, der kan komme på tale, fremgår af Undervisningsministeriets Bekendtgørelse 
om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og er følgene:  



 
 
1. Pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig 
karakter  
2. Advarsel  
3. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter  
4. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen 
registreres som fravær.  
5. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende 
klassetrin i det pågældende år  
6. 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 
skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende 
prøver kan oprykkes til næste klassetrin.  
7. Bortvisning (udskrivning).  
 
Normalt vil en sanktion kræve forudgående advarsel. I særligt alvorlige tilfælde og i 
gentagelsestilfælde kan sanktioner dog iværksættes uden forudgående advarsel.  
Er eleven under 18 år, vil rektor almindeligvis inddrage elevens forældre i forbindelse med en 
sanktion.  
Hvis rektor vurderer, at elevens handling er et brud på straffeloven, vil der – parallelt med 
ovennævnte sanktioner – ske politianmeldelse.  
Der er mulighed for at klage over rektors afgørelse til Undervisningsministeriet, jf. § 14 i 
Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser:  
§ 14. En skoleleders afgørelse om at iværksætte en sanktion i henhold til § 7, stk. 1, og om at 
nægte en elevs oprykning til næste klasse i henhold til § 10 skal følge forvaltningslovens 
regler.  
Stk. 2. Klage over en skoleleders afgørelse i henhold til stk. 1 kan af eleven eller 
forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger 
fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet.  
Stk. 3. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til ministeriet 
sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens leder give 
klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle 
kommentar skal medsendes til ministeriet.  
Stk. 4. Klage over en sanktion i henhold til § 7, stk. 1, har ikke opsættende virkning, 
medmindre skolens leder henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.  
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