Ordensregler på FGU Midt-Vest
Som elev på FGU Midt-Vest skal du efterleve de gældende ordensregler.
Mødepligt og aktiv deltagelse
Du har pligt til at møde op til undervisning, erhvervstræning og andre aktiviteter, som FGU MidtVest afholder.
Du skal deltage aktivt i undervisningen og arbejde hen imod de mål, der er fastsat i din
forløbsplan.
Aktiv deltagelse betyder, at du deltager i den fulde lektion, og ikke forlader undervisningen i utide.
Sygemelding
Er du syg, skal du kontakte din kontaktlærer telefonisk mellem kl. 08.00 og 08.15.
Uddata+
Dine lærere registrerer evt. fravær og manglende aktiv deltagelse i Uddata+.
I Uddata+ kan du kontrollere dit fravær og indskrive bemærkninger om årsagen til fraværet.
Lovligt fravær
Generelt skal du forsøge at planlægge alle aftaler udenfor skoletiden.
Lovligt fravær er:
• Sygdom
• Speciallæge aftale
• Læge- og tandlægeaftale, hvis aftalen ikke kan lægges udenfor skoletiden
• Deltagelse i Forsvarets dag
• Deltagelse i elevrådsmøder i rimeligt omfang
• Varetagelse af borgerligt ombud
• Barns første sygedag
• Barns første skoledag
• Køretimer i et mindre omfang, da køretimer så vidt muligt skal placeres udenfor skoletiden
• Fravær på selve dagen ved begravelse/bisættelse af nære relationer
• Særlige aftaler med offentlige instanser, hvor der på forhånd er tildelt lovligt fravær af
vejleder
Ved ulovligt fravær
Hvis du udebliver fra, eller kommer for sent til undervisning, andre aftaler med FGU Midt-Vest,
eller erhvervspraktik/træning uden lovlig grund, vil du blive trukket i skoleydelse.
Adfærd
Generelt skal du efterleve de anvisninger, som du får fra skolens personale.
Vi forventer, at du behandler andre elever og personalet med respekt og god omgangstone.
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Vi forventer, at du har en god og fornuftig opførsel på skolen, og at du forstår at udvise god
dømmekraft. Med andre ord: at du behandler folk omkring dig på en pæn og ordentlig måde, og
ikke har adfærd som er støjende og forstyrrende for et godt undervisningsmiljø.
Toiletbesøg, telefonopkald mv. skal foretages i pauserne.
Adfærd som opleves som mobning tolereres ikke.
Adfærd som af andre elever eller FGU Midt-Vest’ personale opleves som truende eller voldelig
tolereres under ingen omstændigheder, og medfører omgående hjemsendelse samt - efter
individuel vurdering – bortvisning fra uddannelsen.
Sprog
Dansk er skolens undervisningssprog som det almindelige fælles sprog, der inkluderer alle
respektfuldt.
Lokaler
Vi forventer, at du behandler skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar på en ordentlig måde,
og rydder op efter dig selv.
Værkstedernes sikkerhedsbestemmelser som f.eks. sikkerhedssko, høreværn, engangshandsker
mv. skal overholdes.
Hvis skolen eller skolens inventar beskadiges, kan den eller de personer, der har forvoldt skaden,
blive gjort økonomisk ansvarlige.
Rengøring – et fælles ansvar
Vi hjælpes generelt ad med at holde skolen ren og deltager på bestemte tidspunkter i rengøringen.
Mobiltelefoner og PC
Din mobil skal være på lydløs, og må kun anvendes i timerne i visse arbejdssituationer efter
lærerens anvisning. Ellers skal mobiltelefoner være gemt væk/være i taske, med mindre der ved
særlige tilfælde er lavet en særskilt aftale med den pågældende lærer. Særlig aftale kan laves
med receptionen, om at de kan kontaktes og videregive besked ved f.eks. sygt barn i
daginstitution.
PC’er skal være lukket ned, når læreren giver besked om det.
Lyd, billede og videooptagelser
Lyd, billede og videooptagelse af skolens elever og personale er ikke tilladt, med mindre den
pågældende har givet tilladelse til at blive optaget i den konkrete situation.
Videreformidling af (deling) af lyd, billede og videooptagelser optaget på skolen er ikke tilladt, med
mindre den/de pågældende har givet tilladelse hertil.
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Videreformidling af (deling) af lyd, billede og videooptagelser, som har ulovlig karakter, er ikke
tilladt.
Rygning
Rygning og indtagelse af snus er ikke tilladt på FGU Midt-Vest, Herning. Dette inkluderer også ecigaretter. Skolerne i Skjern og Ikast har pt. rygeregler som kan ses på hjemmesiden, men er
ligeledes på vej mod røgfri skoletid
Energidrikke
Energidrikke er ikke tilladt i skoletiden
Rusmidler
Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen, eller møde op til undervisning i
påvirket tilstand.
Skolen kan anmode en elev om at blive testet for alkohol og andre rusmidler. Testningen er
frivillig, men kan have betydningen for karakteren af den handlingsplan/sanktion der iværksættes
overfor eleven ved overtrædelse af skolens ordensregler.
Skolen kan anmode en elev om at deltage i et samtaleforløb med rusmiddelcenteret.
Salg af alkohol, snus eller euforiserende stoffer på skolens område medfører omgående
bortvisning og politianmeldelse.
Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende
Er ikke tilladt på skolen.
Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger
Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med
uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd,
herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene, er ikke tilladt på
FGU Midt-Vest.
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