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Ordensregler for FGU Syd- og Vestsjælland 
FGU Syd- og Vestsjælland er en skole, hvor der skal være plads til at være og lære – og hvor unge med 

meget forskellige baggrunde, mål og forudsætninger kan være en del af et fællesskab og et 

ungdomsmiljø! Det tror vi på, er vigtige forudsætninger for at du som elev kan få en god tid på FGU og 

kan udvikle dig i løbet af din tid på skolen. Derfor lægger vi stor vægt på, at der på FGU SV er et godt 

arbejds- og skolemiljø – både for elever og lærere. Vi skal hver især opleve tryghed i hverdagen, og derfor 

forventer vi, at alle møder hinanden åbent, anerkendende og med respekt for forskellighed. Vi 

prioriterer fællesskabet på det enkelte værksted/hold, og det er af stor betydning, at du bidrager til det. 

Neden for kan du læse skolens ordensregler, samt hvordan vi håndhæver disse.1 

 

DEN ALMINDELIGE ORDEN PÅ SKOLEN:  

Som elev på FGU Syd- og Vestsjælland har du ansvar for at bidrage til den almindelige orden på 

skolen. Det betyder konkret, at vi forventer  

✓ at du behandler både elever, lærere og øvrigt personale med respekt og ordentlighed.  

✓ at du i din adfærd medvirker til, at der er rent, rart og ryddeligt på skolen 

✓ at du ikke mobber eller har truende adfærd. Det gælder både på skolen, og det gælder uden for 

skoletid, herunder også på sociale medier (optagelse el. videresendelse af lyd/video/fotos af 

private forhold, herunder af seksuel el. krænkende karakter, er heller ikke tilladt). 

✓ at du respekterer, at religion er en privat sag. Derfor er religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse o. lign. 

ikke tilladt på skolens område. Tilskyndelse til ekstreme politiske el. religiøse holdninger samt 

social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene, er heller ikke tilladt. 

 

DIT UNDERVISNINGSFORLØB PÅ FGU:  

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du fagligt, personligt og socialt får et godt udbytte af dit FGU-

forløb. Det forudsætter, at du selv gør en indsats. Det betyder konkret, at vi forventer 

✓ at du møder i skole hver dag og til tiden 

✓ at du deltager aktivt i arbejde og undervisning på værkstedet / holdet 

✓ at du kun anvender mobiltelefonen i undervisningen, for så vidt det er fagligt relevant (herunder 

ifm. læse- og skriveteknologier). 

✓ at du følger de anvisninger, som personalet giver dig. 

✓ at du bidrager til at opfylde målene i din uddannelses- og forløbsplan  

✓ at du ifm. værkstedsundervisning får udleveret og vasket arbejdstøj. Du skal anvende dette, hvor 

det er påkrævet. 

✓ at du følger de sikkerhedsbestemmelser, der er gældende på skolen. 

✓ at du sætter dig ind i skolens beredskabsplan, som vil blive gennemgået af din holdleder / 

værkstedsleder. 

 
1 Det er i lovgivningen for FGU et krav, at der skal være ordensregler på en FGU-institution. Lovgivningen sætter også 
en ramme for ordensreglerne, og definerer hvilke sanktioner skolen kan sætte i værk ved brud på ordensreglerne. Læs 
mere i bekendtgørelsens §§ 12-19 samt bilag 2: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/479.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/479
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SPROG PÅ FGU SV:  

Vi ønsker et samvær på skolen, som inkluderer alle. Ingen skal opleve sig ekskluderet af 

fællesskabet. Det betyder konkret, at vi forventer  

✓ at du taler dansk, når du er på skolen. Det gælder både i undervisning og i pauser. 

NB: Der kan være faglige grunde til at dispensere, fx at en kammerat forklarer en opgave på et andet 

sprog. Elever, der har svært ved at tale dansk, skal have hjælp til at forstå og udtrykke sig på dansk.  

 

SUNDHED, HERUNDER RYGNING OG ALKOHOL:  

Sund og nærende mad er brændstof for hoved og krop. Derfor lægger vi vægt på sunde rammer på 

FGU SV, og vi har regler om rygning og alkohol. Det betyder konkret 

✓ at du hver dag tilbydes et gratis sundt frokostmåltid. Du har derudover mulighed for at få 

morgenmad samt varme og kolde drikke. 

✓ at sodavand, energidrik, slik mv. ikke er tilladt i undervisningen og i spisepauser (skolen el. 

værkstedsleder/holdleder kan ved særlige lejligheder give dispensation).  

✓ at du ikke må ryge i skoletiden. Du må heller ikke uden for skoletiden ryge på skolens områder. 

Det gælder cigaretter, e-cigaretter, pibe, snus, nikotinposer osv. 

✓ at du ikke må indtage alkohol eller andre rusmidler i skoletiden. Du må heller ikke uden for 

skoletiden indtage alkohol eller andre rusmidler på skolens områder. 

NB: Reglerne om rygning og alkohol gælder også ved aktiviteter uden for skolens område, fx 

praktikophold, studieture, ekskursion mv. Der kan i særtilfælde gives dispensation af skoleledelsen ved 

fx svendegilde, ekskursion mm. 

 

 
HVAD SKER DER, HVIS REGLERNE OVERTRÆDES? 

Hvis du overtræder reglerne, siger vi det til dig! Det vil som regel være nok til at ’komme på sporet’ 

igen. Vi tror nemlig på, at tydelighed omkring, hvordan vi omgås hinanden, er det allervigtigste for 

at sikre et godt arbejds- og skolemiljø. Derfor informerer vi dig ved indskrivningen om 

ordensreglerne, og derfor siger vi til dig, hvis vi oplever, at din adfærd går imod ordensreglerne.  

Såfremt en elev fortsætter sin adfærd, eller der i situationen opstår konflikt, tror vi på, at det mest 

hensigtsmæssige er at sende eleven hjem med en aftale om at vi følger op på situationen den 

efterfølgende dag. Så har temperamentet lagt sig, og vi kan i ro og mag samtale om situationen, 

samt hvordan vi omgås hinanden på FGU. 

Hvis du oplever noget, der ikke er i orden, opfordrer vi dig til at sige det til en af skolens 

medarbejdere. Det kan være svært, hvis det fx drejer sig om trusler, mobning eller andre former for 

krænkelse. Men hvis vi ikke ved det, kan vi ikke stoppe det. Derfor er det vigtigt, at du gør det.  

Du kan til enhver tid henvende dig til den, du er mest tryg ved – uanset om det er din værksteds- 

eller holdleder, om det er din vejleder eller skolens leder!  

 


