Sanktioner i forbindelse med overtrædelse af skolens ordens- og
samværsreglerne
Overtrædes FGU Midt-Vest’ ordensregler vil dette – alt afhængig af overtrædelsens karakter resultere i følgende sanktioner:
•

En mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning

•

En skriftlig advarsel

•

Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

•

Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere
bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende
kommunikations-middel, under sit ophold på FGU Midt-Vest og i undervisningen, når og i
den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

•

Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande,
herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Tilbageholdelsen kan dermed
både være i skoletiden og ud over skoletiden. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere
den eller de genstande, som FGU Midt-Vest har besluttet at tilbageholde, til FGU Midt-Vest.
Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan FGU Midt-Vest træffe beslutning om at
iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at
aflevere genstanden.

•

Beslutning om, at eleven skal aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med
prøve, 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.

•

Midlertidigt bortfald af skoleydelse i op til 5 skoledage.

•

Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. FGU Midt-Vest registrerer
elevens fravær under udelukkelsen som fravær, og afgør om skoleydelsen skal reduceres
helt eller delvist.

•

Bortvisning fra FGU Midt-Vest og overflytning til en anden institution eller en anden skole
på FGU Midt-Vest med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der.
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•

Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

FGU Midt-Vest kan som en foreløbig foranstaltning beslutte at eleven kan hjemsendes
midlertidig af følgende årsager:
➢ Hvor en sag undersøges nærmere, og hvor eleven ikke må være til stede på FGU MidtVest eller i undervisningen, eller kun må være til stede på skolen i begrænset omfang (tid
og/eller sted).
➢ Situationer, hvor FGU Midt-Vest anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige
retsbevidsthed på skolen om overholdelsen af skolens ordens- og samværsregler (For
eksempel hvor det er anmeldt til politiet, at en elev har foretaget en voldelig, truende eller i
øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på FGU
Midt-Vest, og som i givet fald vil kunne medføre en bortvisning).
➢ Situationer, hvor FGU Midt-Vest anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde
ordenen og samværet på FGU Midt-Vest og andre elevers og ansattes deltagelse i
undervisningen.
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