
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordensregler 
Eux – eud 

 
 

 

 

  



 

Ordensregler for eux og eud 
Det er vigtigt, at der er et godt studiemiljø på skolen. Skolen skal være et sted, man kan lide at være, og 
hvor man har lyst til at komme for at lære. 

Derfor skal følgende regler overholdes 

Vi ønsker et godt miljø på afdelingen, derfor skal der være orden i undervisningslokalerne, i grupperum, på 
gange, i fællesrum og i caféen. 

Vi ønsker rene omgivelser på afdelingen, så det er ikke tilladt at spise i de skemalagte timer. 

På skolen skal der være et trygt miljø. Derfor er skolen er kun for skolens egne elever og ansatte. 

Alle skal omgås hinanden med respekt og tolerance. Mobning og råbende, truende, forstyrrende, 
aggressiv eller racistisk adfærd kan ikke accepteres. 

Der må ikke må udøves kommercielle aktiviteter, herunder enhver form for erhvervsmæssig 
markedsføring og salg af varer og tjenesteydelser, medmindre sådanne fx er forhåndsgodkendt skriftligt 
af KHS. 

Du skal være studieaktiv, og derfor er der mødepligt til undervisningen. Der føres protokol ved 
begyndelsen af hver lektion. Du har ligeledes mødepligt til ekskursioner, fællesarrangementer o.l.. 

Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning. Der må ikke indtages alkohol eller andre 
rusmidler på skolens område, og du må ikke møde op påvirket af alkohol eller andre rusmidler.Ved særlige 
lejligheder - f.eks. fester og fredagscafé - kan der dispenseres fra alkoholforbuddet. 

Mobiltelefoner må ikke bruges i de skemalagte timer, medmindre det indgår i undervisningen efter aftale 
med læreren. 

Undervisningen skal respekteres. Toiletbesøg og lignende skal derfor under normale omstændigheder 
finde sted i frikvartererne. 

Respektér undervisningen og dine omgivelser: Ret dig efter lærerens anvisninger. Forstyr ikke 
undervisningen. Toiletbesøg etc. foregår i frikvarteret. Al spisning foregår i caféen. Brugt service stilles på 
rullebordene. Affald smides i skraldespandene. 

Bøger, du har lånt af skolen, skal leveres tilbage i ordentlig stand. Du skal erstatte bortkomne eller 
ødelagte bøger. Ved manglende betaling til erstatning af bøger, kan du ikke få nye bøger udleveret ved 
skoleårets start. Manglende betalinger vil blive opkrævet gennem SKAT. 

Du må ikke opholde dig på murværket i rød bygning. Brandtrapperne må ikke bruges til almindelig ud- og 
indgang. 

 

 



 

Rygning må ikke finde sted i skoletiden. Hvis en elev ryger i skoletiden, vil det medføre:  

1. Første gang reglen overtrædes får du en mundtlig advarsel. 
2. Anden gang reglen overtrædes, får du en skriftlig advarsel. 
3. Tredje gang reglen overtrædes vil du blive sendt hjem i 2 skoledage med fravær 
4. Fjerde gang reglen overtrædes vil du blive sendt hjem i 10 skoledage med fravær 

Ved deltagelse på studieture er du forpligtet til at overholde en studieturskontrakt. De særlige regler for 
deltagelse fremgår af kontrakten. 

Færdselsloven gælder på skolens parkeringsplads. Udvis hensyn over for andre på parkeringspladsen. 
Hensynsløs kørsel kan straffes efter gældende regler i ordensreglerne for afdelingen. 

Alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler 

Det acceptereres IKKE, at du er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i skoletiden. 

Du må IKKE møde op og deltage i undervisning, studieture, sportsdage og sociale arrangementer påvirket 
af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler. Har vi mistanke om, at du er påvirket, bliver du 
hjemsendt. 

Til fester og fredagscaféer på skolen gælder reglerne om rusmidler og euforiserende stoffer også. Hvis du 
vurderes for alkoholpåvirket til at deltage i disse arrangementer, bliver du hjemsendt og din fortsatte 
deltagelse til disse arrangementer tages op til revision.  

Er du i besiddelse af rusmidler eller euforiserende stoffer vil du blive hjemsendt med fravær i op til 3 
skoledage. Vurderer vi, at du er påvirket af rusmidler eller euforiserende stoffer, hjemsendes du med 
fravær i op til 5 dage, samt sendt til en misbrugskonsulent. Ved gentagne overtrædelse af besiddelse og 
påvirkning af alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler, udmeldes du fra skolen. 

Bliver du taget med rusmidler eller euforiserende stoffer med henblik på videresalg, bliver du straks 
udmeldt fra skolen og tillige politianmeldt. 

Er du under 18 år, vil dine forældre blive kontaktet og blive informeret om årsagen. 

Køge Handelsskole er en central medspiller i Campus Køge og deltager i Rusmiddelberedskabet for 
samtlige institutioner i Campus Køge. 

Studie- og ordensregler vedr. virtuel undervisning 

Det kræver selvdisciplin at modtage undervisning online sammen med klassens øvrige elever, derfor har vi 
udfærdiget disse klare regler for deltagelse. 

• Mød til tiden online i Microsoft Teams eller på Zoom 
• Du skal være klar til at modtage undervisning på samme måde, som hvis du er i skole. Det betyder, 

at du skal være påklædt og gerne ved et bord 
• Deltag med webcam billede. Hvis du af tekniske årsager eller andre årsager, ikke har mulighed for 

at deltage med billede, skal du kontakte din lærer, der vil kunne give dig en dispensation 



 

• Deltag aktivt i timerne (dvs. man ikke kører i bil, bus, tog, eller står i kø på i supermarkedet og hvad 
vi ellers har oplevet…) 

• Udvis ordentlig opførsel i det virtuelle klasserum 
• Du må ikke optage den virtuelle undervisning 

Uønsket adfærd eller forstyrrelser kan føre til fravær eller bortvisning fra den virtuelle undervisning af 
hensyn til den øvrige klasses indlæring. 

Generelt gælder vores fraværsregistrering som altid, så deltager du ikke i undervisningen, giver lærerne 
fravær. 

Konsekvenser 

Hvis du overtræder skolens ordensregler, kan føre til advarsel og bortvisning fra skolen. Overtrædelse af 
almindelig straffelov og ordensreglernes pkt. 2 anses for grove overtrædelser af skolens ordensregler og 
kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra afdelingen/skolen. Ved grov uagtsom adfærd, hæfter du for den 
økonomiske konsekvens handlingen medfører. 

Politik for krænkende adfærd 

Ingen på Køge Handelsskole må udsættes for krænkende adfærd i form af ubehagelig, nedværdigende 
eller sårende kontakt. Krænkende adfærd skal i denne politik forstås som mobning, chikane, seksuel 
chikane, vold, trusler om vold, diskrimination eller andre former for uønsket adfærd, der opleves 
krænkende. Det er den enkeltes ansvar at udvise en passende situationsfornemmelse samt anerkende at 
som mennesker kan humør, grænser, perspektiver, dømmekraft osv. være forskellige. 

Politikken omfatter alle ansatte, uanset ansættelsesform, elever, kursister og gæster på Køge 
Handelsskole. 

Vi skal i fællesskab sikre et sundt psykosocialt arbejdsmiljø, hvor krænkende adfærd ikke sker. Det er et 
fælles anliggende for hele skolen, at skabe et godt studie- og arbejdsmiljø. 

Dialog  
Det er relevant og respektfuldt, at drøfte konteksten for måden man er sammen på, herunder hvad er 
krænkelse og hvad er drilleri. 

På den vis kan man bedre undgå misforståelser, og kende til den enkeltes grænser. 

Skolens behandling af henvendelser  
Ved henvendelser fra elever, studerende, kursister og medarbejdere vedrørende verbal eller fysisk 
krænkelse, har skolen handlepligt.  

Det vil ske som følger: 
a. Indberetning af grov fysisk krænkelse anmeldes til politiet og medfører bortvisning 
b. Manglende dømmekraft på fysisk krænkelse, giver irettesættelse eller skriftlig advarsel 
c. Verbal eller skriftlig krænkelse samt visuel billeddeling giver irettesættelse og skriftlig advarsel 
d. Grov, verbal eller skriftlig krænkelse samt visuel billeddeling på de sociale medier medfører skriftlig 
advarsel eller bortvisning 



 

Krænkende adfærd skal altid forstås i lyset af den konkrete kontekst. Ved asymmetriske roller, er der 
skærpede omstændigheder. Alle konkrete sager behandles individuelt og ud fra sagens karakter. 

Hvis en elev der føler sig krænket, henvises eleven til Studievejledningen, som overgiver sagen til den 
interne enhed til videre behandling. Den interne enhed kan involvere ledelsen på den pædagogiske 
afdeling. 

Lovgivningen, der dækker området  
Der henvises særligt til følgende love:  

§ 4 i Ligebehandlingsloven 
§ 232 Straffeloven om blufærdighedskrænkelse § 220 Straffeloven om elevers beskyttelse 

 

 


