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Indledning

På VUC Holstebro-Lemvig-Struer lægger vi vægt på 

• Rummelighed
• Faglighed
• Fleksibilitet

Vi er en skole med plads til alle, der ønsker at leve op til skolens værdier.

På VUC bliver du en del af et fælleskab. Vi tager hensyn til hinanden og ansvar for hinanden, så vi får det 
bedste studiemiljø, og VUC fortsætter med at være et trygt og rart sted for både kursister og ansatte.

Vores mål er, at alle kursister skal udvikle sig mest muligt - både fagligt og personligt. Det kræver, at alle 
tager medansvar for både egen og andres læring (bl.a. at man er forberedt til timerne, at man deltager 
aktivt i undervisningen, at man overholder aftaler og bidrager til en god klasse-kultur) samt at vi som skole 
udfordrer og støtter alle kursister gennem deres individuelle udvikling og læringsproces.

På de følgende sider kan du læse vores Studie- og ordensregler, som du er forpligtet til at overholde, når du 
er kursist på VUC.

Venlig hilsen

Line Simonsen
Rektor
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Studieaktivtet

Du skal være studieaktiv. At være studieaktiv er en forudsætning for at kunne gå på VUC.  
Det betyder, at;

• Du har pligt til at møde til undervisningen.

• Du har pligt til at forberede dig til undervisningen.

•  Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. 

•  Du er forpligtet til at lave og aflevere skriftlige opgaver til tiden. I de naturvidenskabelige fag er deadline 
for aflevering af rapporter 1. april.

• Du er forpligtet til at deltage i faglige ekskursioner.

I netundervisning er der ikke krav om, at du skal møde op til undervisning på skolen. Studieaktivitet måles i 
stedet på, at du afleverer dine skriftlige opgaver, som fremgår af din studieplan. Du skal udfylde en  
netstudiekontrakt, hvor du kan se de detaljerede regler for studieaktivitet.

Du skal kontakte en studievejleder, hvis du har eller forventer at få problemer med at være studieaktiv. 

Fravær:

•  Alle former for fravær bliver registreret. Også selvom der er en god grund til, at du er fraværende. Det 
tæller også som fravær, hvis du kommer for sent, eller du går, før timen er slut.

•  VUC kan kræve at se dokumentation (fx en lægeerklæring), hvis du er er fraværende på grund af sygdom. 
Du skal selv betale, hvis det koster penge at få denne dokumentation.

• Du skal registrere dit fravær i Ludus og oplyse en fraværsårsag - disse oplysninger er til hjælp for studie-
vejlederne, når de skal vurdere dit samlede fravær. Hvis du forventer fravær udover 2 dage , skal du altid 
informere studievejlederne.

Andre krav til dig som kursist

•  VUC skal have dit mobilnummer. Får du nyt mobilnummer, skal du give besked om dette på kontoret.

•  Du skal tjekke din digitale postkasse/E-boks - VUC sender mails til dig der.

•  Du skal holde dig opdateret om information fra skolen (bl.a. i Teams, Ludusweb, på infoskærme på skolen 
og E-boks).
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Hvis du ikke er studieaktiv

Studievejlederne holder øje med dit fravær/din studieaktivitet. Har du for meget fravær eller er du ikke  
studieaktiv, sker følgende;

1.  Du modtager en påmindelse om studieaktivtet i din E-boks. 
Har du brug for at tale med en vejleder for at kunne forbedre din studieaktivitet, bør du booke en tid til 
en samtale. 

2.  Forbedres dit fravær ikke, modtager du 1. varsel om manglende studieaktivitet i din E-boks. 
Du indkaldes til et samtaleforløb, hvor vejlederen gennemgår dit fravær/manglende studieaktivitet.  
Sammen planlægger I, hvordan du bedst kan gennemføre dit uddannelsesforløb på VUC, herunder evt. 
muligheder for støtte. 
Vejlederen forklarer desuden konsekvenserne, hvis du vælger at fortsætte med ikke at opfylde kravene til 
studieaktivitet.

3.   Hvis du fortsat ikke er studieaktiv, modtager du 2. varsel med besked om, at du skal booke en tid hos en 
studievejleder indenfor én uge. Samtalen skal afklare dine muligheder for at gennemføre dit uddannelses-
forløb, og vejlederen vil sammen med dig lægge en plan for, hvordan du igen bliver studieaktiv. 

4.  Forsætter du med ikke at passe dine forpligtigelser som kursist, kan det have alvorlige konsekvenser og 
medføre følgende sanktioner: 
 
•  modtager du SU vil udbetalingen af SU i henhold til SU styrelsens regler blive afbrudt. Du kan fortsat 

deltage i undervisningen, og ved 4 ugers studieaktivitet kan SU’en genoptages.
    • du mister retten til at gå til eksamen i et eller flere fag
    • du udmeldes

Al væsentlig kommunikation fra studievejledningen sendes til din E-boks.

Ordensregler

VUC er en skole for voksne, og vi forventer, at alle bidrager til at overholde skolens regler og lever op til 
VUC’s grundlæggende værdier.

• VUC skal være et trygt sted at være, og vi forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø.

•  I Holstebro er VUC’s bygninger røgfrie områder - dette gælder også e-cigaretter, snus og andre nikotin-
produkter. Rygning er tilladt i Rygehaven i Holstebro, i rygeskuret ved bagindgangen, samt på terrasserne. 
Det er ikke tilladt at ryge ved hovedindgangen.  
I Struer er rygning helt forbudt.

• Alle skal være med til at holde orden på skolen – bl.a. ved at rydde op efter sig selv.
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• Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden, hvis ikke du har aftalt andet med din lærer.

•   Du skal aflevere skolens bøger, lommeregnere og andre materialer umiddelbart efter, at undervisningen/
eksamen er afsluttet. 
Du straks aflevere skolens materialer, hvis du bliver udmeldt. 
Du har pligt til at erstatte materialer, hvis du mister eller ødelægger dem.

•  Du skal møde til tiden. Møder du gentagne gange for sent, kan du blive udelukket fra undervisningen.

•  Du må ikke indtage eller være påvirket af alkohol i forbindelse med undervisningen, ekskursioner m.v.

• Du vil blive bortvist fra holdet/eksamen, hvis du forsøger at snyde til eksamen eller terminsprøver.

Følgende kan medføre bortvisning fra skolen

•  Beskyldninger, bagtalelser, trusler, racistiske ytringer, groft forhånende sprog og chikane rettet mod 
medarbejdere eller medkursister.

• Mobning.

• Voldelig adfærd.

• Besiddelse, indtagelse og salg af stoffer - eller mistanke herom.

• Tyveri og anden kriminalitet.

•  Har du gæster med på VUC, er det dit ansvar, at de også overholder VUC’s ordensregler. Gør de ikke det, 
kan du blive sanktioneret i henhold til VUC’s ordensregler.

Erstatningsansvar

VUC Holstebro-Lemvig-Struer har ikke ansvaret for ting, du mister på skolen.
Du bør ikke efterlade penge, computer og andre værdigenstande uden opsyn.

Har du mistet noget, kan du spørge efter det på kontoret - her indleveres ting, der er blevet glemt.

Kursister har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Du har 
således erstatningspligt, hvis du ødelægger skolens ejendom, andre kursisters eller ansattes ejendom.
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Deltagelse i ekskursioner

Der gælder særlige regler ved studierejser, ekskursioner og lignende.
Overtrædelse af reglerne vil betyde hjemsendelse for egen regning.

•   Du rejser på eget ansvar.

•   Du skal deltage i fællesarrangementer og følge de regler og retningslinjer, dine lærere giver.

•  På ture og ekskursioner optræder du som ’ambassadør’ for skolen. Vi forventer derfor, at du opfører dig 
ordentligt og efterlever skolens værdier.

•  Du skal medbringe dit gule sygesikringskort. Ved ekskursioner uden for Danmark skal du også medbringe 
det blå EU-sygeskringskort.

•   Du skal informere din lærer, hvis du lider af en kronisk sygdom (sukkersyge, epilepsi eller lign.) eller af 
andre årsager tager medicin.

IT regler

•  Alle kursister får et brugernavn og en adgangskode til VUC’s IT systemer. Brugernavn og adgangskode er 
personlige og fortrolige, og du må ikke dele dem med andre.

•  Du må gerne bruge VUC’s computere og netværk til undervisning og forberedelse.

•  Hvis du ønsker hjælp til dit IT-udstyr, er det vigtigt, at du kontakter IT supporten i god tid. Det er vigtigt, 
at din computer kan køre de nyeste udgaver af programmerne.

•  Du må gerne bruge din egen computer på VUC’s trådløse netværk, hvis din computer er sikkerhedsopdate-
ret med styresystem og antivirusprogram. 
Du skal logge på VUC’s trådløse netværk med dit personlige brugernavn og adgangskode. 
Når du er logget på, sporer og gemmer systemet dine aktiviteter på nettet. Får vi mistanke om ulovlig 
aktivitet, kan VUC gennemgå dine aktiviteter.

• Sikkerhedssystemerne er vigtige, og det er forbudt at forsøge at bryde igennem dem.

• Du skal orientere IT-afdelingen, hvis du oplever problemer med VUC’s IT udstyr.

• Du må ikke spise og drikke ved VUC’s computere.

•  Du skal være opmærksom, når du downloader, gemmer og deler data, billeder, musik, film, m.v. – her 
gælder de samme regler på VUC’s netværk som i øvrigt i dansk lovgivning. 
Læs evt. mere på http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/
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Sanktioner

Overholder du ikke skolens regler, fastsætter skolens ledelse en sanktion. En sanktion kan fx være

• Advarsel
• Midlertidig udelukkelse fra skolen eller specifikke undervisningshold
• Bortvisning fra skolen
• Overtrædelser, der strider mod dansk lovgivning, vil blive politianmeldt

Klageprocedure

Du kan klage over en sanktion, hvis du ikke er enig i, at du har brudt skolens studie- og ordensregler.

Klagen skal være skriftlig.
Klagen skal afleveres til skolen senest 10 dage efter, at skolen har informeret dig om sanktionen.

Skolen laver et svar på din klage. Du har en uge til at kommentere på dette svar, og herefter sender skolen 
alle dokumenter (din klage, skolens svar og evt. kommentarer fra dig) videre til Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitet.
Undervisningsministeriet behandler sagen og afgør, om sanktionen skal fastholdes helt, delvist eller ophæ-
ves.

VUC’s sanktion er gældende, mens Undervisningsministeriet behandler sagen. Det betyder, at er du fx blevet 
bortvist, har du ikke ret til at møde i skole, mens klagen behandles. 

(Jf. BEK nr. 1077 af 13/09/2017)

Jævnfør Bekendtgørelse om Studie- og ordensregler

Redigeret august 2021

Studie- og ordensreglerne kan også findes i Microsoft Teams i teamet ”Info fra VUC” samt på VUC Holstebro-
Lemvig-Struers hjemmeside holstebro-vuc.dk.
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