
Studie- og ordensregler 

 
Vi   prioriterer udvikling af læring og sociale kompetencer i  et såvel dynamisk og kreativt som fysisk og 

psykisk sundt læringsmiljø, der understøtter gymnasiets værdigrundlag. Vi lægger vægt på, at faglighed 

bl.a. udvikles gennem fællesskab, medborgerskab og internationalisering, ligesom De ti bud fra eleverne 

til lærerne og De ti bud fra lærerne til eleverne efterleves. 

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. Reglerne er vedtaget 

på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og 

ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser. Reglerne er fastsat efter høring med elevrådet, SU og på 

baggrund af behandling på et møde i bestyrelsen. Alle elever og ansatte på skolen er orienteret om 

reglerne, som også fremgår af skolens hjemmeside. 

 

1.Ordensregler 

Virum Gymnasiums regler for almindelig orden og samvær indebærer, at eleverne altid skal overholde 
almene normer for god orden og samvær og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem 
eleverne og Virum Gymnasiums bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte, jf. VGs 
værdigrundlag. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge  
de konkrete anvisninger, som skolen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller 
genoprette god orden på skolen. Det betyder: 

 

• at man udviser ansvarlighed og gensidig respekt, hensyntagen og hjælpsomhed i alle 
sammenhænge gennem sprogbrug og attitude, og i sine handlinger udviser demokratisk dannelse 

• at man i sin adfærd i skoletiden – samt uden for skoletiden i sin fritid, hvis man her optræder eller 
fremstår som skolens repræsentant - ikke må skade skolens omdømme, på nogen tænkelige 
måder mobbe andre (skriftligt eller verbalt) eller have voldelig eller truende adfærd eller have en 
adfærd som præger undervisningen eller miljøet på Virum Gymnasium negativt – herunder 
hensyntagen til alder, køn, etnicitet, politisk overbevisning eller religion 

• 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. Skolen kan ved mistanke om 
overtrædelse af forbuddet mod alkohol og rusmidler bede dig om frivilligt at medvirke til en 
test for alkohol og andre rusmidler 

• at man skal følge lærernes anvisning om beklædning i det omfang det er pædagogisk eller 
sikkerhedsmæssigt begrundet, fx brug af kitler ved naturvidenskabelige forsøg og idrætstøj i 

https://virum-gym.dk/wp-content/uploads/2016/12/VGVaerdigrundlag2016.pdf


idræt 

• at mobiltelefoner er lydløse i timerne og at mobiltelefoner og computere kun anvendes til 
fagligt relevante aktiviteter efter lærerens konkrete anvisninger, ligesom lyd- og billed-
optagelser, og evt. deling heraf, som kan krænke blufærdigheden, indeholde mobning eller på 
anden måde krænke andres personlige integritet ikke må finde sted. Eleverne skal altid bruge 
eget brugernavn og adgangskode, når de logger på skolens netværk. Brugernavn og adgangskode 
må ikke gives eller udlånes til andre. Man må ikke misbruge andres konti, ligesom man heller 
ikke må misbruge skolens net 

• at skolen er tobaksfri. Det gælder både røg og snus.  Forbuddet mod tobak i enhver form 
gælder også i skole- og undervisningsrelaterede situationer, der finder sted uden for skolens 
område, f.eks. ekskursioner, hytteture, studierejser mv. samt i pauser i skoletiden og til fester 
og sociale arrangementer på skolen. 

• at samfundets almindelige lovgivning om fx tyveri, vold, euforiserende stoffer, GDPR og hærværk 
selvfølgelig til hver en tid skal overholdes.  

 

Mht. eksaminer og eksamenslignende prøver gælder de til enhver tid gældende eksamensregler, som 
findes på Undervisningsministeriets hjemmeside samt VG’s egne interne regelsæt, som ligger på 
skolens intranet, 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. I forbindelse med de skriftlige prøver forbeholder skolen sig ret til 
at foretage stikprøvekontrol af, om man har brugt sin computer til at kommunikere med 
omverdenen. Ved prøver gælder skolens almindelige sanktioner for brud på studie- og 
ordensreglerne i øvrigt også, jf. afsnit 3 nedenfor. 
Ved skolerejser gælder desuden ’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 ’Regler for fester på Virum Gymnasium’ ved skolens fester og sociale 
arrangementer, som findes på skolens hjemmeside. En festdeltagers adfærd, der strider mod studie- 
og ordensreglerne og/eller ’Regler for fester på Virum Gymnasium, 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 aktivt modvirker tendenser til mobning og overholder skolens antimobbe-strategi, 

• 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, 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 og en gang i døgnet holder dig opdateret via Office 365. 

 
Ved manglende aktiv deltagelse i undervisningen: 

• Skolens registrering af dit fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver ajourføres hele tiden og 

kan ses på Lectio. . Skolen registrerer fravær i overensstemmelse med persondatalovgivningen 

og reagerer prompte og passende på fravær/manglende rettidig aflevering mhp. varigt at undgå 

yderligere fravær og manglende rettidige afleveringer.  

 

Du har pligt til selv at holde dig orienteret om dine eventuelle forsømmelser, ligesom du skal 
begrunde dit fravær i ’fraværsårsager’ på Lectio, eller ved uddybning på Office 365. 

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, fx elevrådsrelaterede, 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 anmodning 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 

• Hvis du herefter ikke forbedrer din deltagelse markant, modtager du en skriftlig advarsel (den, der har 
forældremyndigheden, underrettes herom via E-boks) 

• Hvis du herefter fortsat ikke deltager aktivt i undervisningen, vil rektor indstille dig til at aflægge  
eksamen i et eller flere afsluttende fag det pågældende år, og der gives ikke årskarakter (den, der har 
forældremyndigheden underrettes herom via E-boks) 

• Samtidig kan du blive frataget retten til Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende  
bekendtgørelse herom, hvis skolen erklærer dig ”ikke-studieaktiv”, da SU er betinget af, at du 
er ”studie-aktiv”. 

• Hvis rektor skønner det relevant i den konkrete sag, kan du endvidere pålægges de sanktioner, 
 der fremgår af afsnit 3 nedenfor 



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 skriftlig advarsel. 
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, ’Regler for fester på Virum Gymnasium’, ’Virum 
Gymnasiums rejseregler’ eller de øvrige regelsæt, som der er henvist til, vurderer rektor, hvilken 
sanktion, det skal medføre. Den valgte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den 
konkrete forseelse. 

De sanktioner, der kan komme på tale er følgende: 
 

1. Mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og 
ordensreglerne af mindre alvorlig karakter 

2. Advarsel 
3. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter 
4. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage. Udelukkelsen 

registreres som fravær. 
5. Forbud mod, at eleven 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 Virum Gymnasium og i undervisningen, når og i 
den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet. 

6. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, 
herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Virum Gymnasiums 
iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til VG. 
Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som VG har besluttet 
at tilbageholde, til gymnasiet. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan VG træffe 
beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra 
pligten til at aflevere genstanden.  

7. Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på 
det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at 
aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller 
lignende uretmæssig adfærd. Virum Gymnasium træffer så vidt muligt afgørelse herom 
senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Virum 
Gymnasium giver ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i det pågældende 
fag eller fagene, og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i faget 
eller fagene bortfalder.



 

8. 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 Virum Gymnasium træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere 
manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. Virum Gymnasium træffer så vidt 
muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for 
prøvernes afholdelse. 

9. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen. 

 

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. 
 
Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Virum Gymnasium beslutte at 

hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til skolen 

midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.  

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til skolen er muligt i følgende 

situationer: 

1) Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på 
gymnasiet om overholdelsen af Virum Gymnasiums studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. 
være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende 
eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på 
gymnasiet, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning. 
 

2) Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på 
gymnasiet og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen. 

 
Virum Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt 

eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.  

Virum Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk 

begrundet, for eksempel: 

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens 
overtrædelse af studie- og ordensreglerne. 
 

2) Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere 
bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den 
skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at 
eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt 
eller forsonet. 

 



Studie- og ordensreglerne omfatter også elevernes adfærd uden for skolen, dvs. adfærd som 
eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet 
på skolen. 
 

 

Virum Gymnasiums afgørelse vedrørende en elevs overtrædelse af skolens studie- og ordensregler 

eller bekendtgørelsen kan påklages til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Klagen skal stiles til 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til skolen. Klagen skal være modtaget af skolen 

senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, 

som eleven klager over. Fristen er dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning, for en klage over 

en advarsel (bekendtgørelsens § 5, stk. 2), eller en afgørelse om hel eller delvis udelukkelse fra 

konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter, eller en afgørelse om midlertidig 

udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage eller et forbud mod, at eleven i en nærmere 

bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af 

genstande (bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1-3).  

Hvis skolen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin 

klage tilbage, udarbejder skolen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Skolen sender disse 

bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden under-

visning, efter, at skolen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en 

frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle 

bemærkninger til skolens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle 

bemærkninger sender skolen elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og 

senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at skolen har modtaget dem eller efter 

udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger. 

Adgangen til at klage over en bortvisning, (jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 8), er ikke begrænset 

til retlige spørgsmål. 

Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre skolen henholdsvis styrelsen i 

ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den 

påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom. 
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