
 
 

 

Ordensregler på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland 
Udarbejdet på baggrund af gældende bekendtgørelser og lovgivning:  

BEK nr. 2499 af 13/12/2021 

LBK nr. 956 af 21/06/2022 

 

God adfærd 

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland er en stor arbejdsplads, hvor mange 
elever, kursister, undervisere m.fl. skal fungere sammen. For at alle skal kunne fungere 
bedst muligt i deres hverdag på skolen, er der rammer for tonen og adfærden. Dette 
gælder både på skolerne i Herning og Holstebro og i forbindelse med anden aktivitet 
uden for huset.  

Skolen har en forventning om, at alle der kommer på skolen udviser en adfærd, der ikke 
virker krænkende eller nedladende på andre. Nedsættende og krænkende ord, adfærd, 
skrivelser og billeder tolereres ikke på skolen eller i forbindelse med skoleaktiviteter 
uden for huset.  

Det er en væsentlig del af arbejdet i de fagområder skolen uddanner til, at kunne 
samarbejde etisk forsvarligt og respektfuldt med andre. Dette gælder også samarbejdet 
med øvrige elever og ansatte på skolen. Hvis der, mod forventning, opstår situationer, 
hvor disse rammer for god adfærd på skolen i alvorlig grad brydes, kan det få 
konsekvenser for de implicerede.  

Det er skolens ledelse, der i hvert enkelt tilfælde tager stilling til sagen og vurderer, om 
det er nødvendigt at gennemføre sanktioner.  

En krænkende eller ødelæggende adfærd vil kunne resultere i, at de implicerede ikke 
længere må komme på skolen.  

 

Fremmødebestemmelser  

Mødepligt: Der er mødepligt til deltagelse i uddannelsen både i skole og oplæring. 
Eleven skal være til stede i de aftalte lokaler fra undervisningstidens start og til  

 



 
 

undervisningstidens afslutning. Ved særlige arrangementer vil underviseren kunne 
foretage ændringer i mødetiden i forhold til skolens almindelige skema.  

 

Eleven skal så møde i forhold til disse ændringer. I oplæringsperioden gælder 
oplæringsstedets regler om fremmøde.  

Manglende fremmøde: Der er tale om manglende fremmøde, hvis eleven ikke er til stede 
ved undervisningens eller arbejdstidens begyndelse. Alt manglende fremmøde 
registreres for hver påbegyndt time uanset årsag.  

Fremmødet gøres jævnligt op og ved et fremmøde på mindre end skolens accepterede 
grænse informeres eleven om dette af kontaktlærer eller oplæringskoordinator. Eleven 
kan i skoleperioder, efter forudgående aftale med underviseren eller kontaktlæreren, 
være lovligt fraværende på grund af møde med uddannelsesvejleder, kontaktlærer, 
oplæringskoordinator o.l.  

En følge af et utilstrækkeligt fremmøde kan være, at eleven stoppes i uddannelse, ikke 
umiddelbart kan indstilles til prøve eller standpunktsbedømmelse.  

 
Fotografering og videooptagelser  

At fotografere eller videofilme andre på skolen uden deres tilladelse og/eller formidle 
eller videresende billeder eller optagelser, er ikke acceptabelt.  

Såfremt dette ikke efterleves, kan det få uddannelsesmæssige konsekvenser.  

 
Alkohol og andre rusmidler  

Det er ikke acceptabelt at møde beruset eller påvirket på skolen, ligesom der heller ikke 
må indtages eller formidles alkohol eller andre rusmidler på skolen. Kun ved særlige 
lejligheder (afslutningsfester og lignende) og efter aftale med skolen kan der indtages 
vin eller øl.  Såfremt der sker overtrædelse af ovenstående, kan det medføre, at de 
implicerede ikke længere må komme på skolen. 

 

 

 



 
Skolens materialer og inventar  

Ved brug af skolens materialer og inventar overholdes almindelige regler for anvendelse 
og den enkelte elev er ansvarlig for, at der ikke sker skader på materialer og inventar 
ved fejlagtig eller hensynsløs anvendelse.  

 

Skolen har en forventning om, at både materialer, inventar og bygninger behandles 
således, at der ikke sker beskadigelser eller ødelæggelse. Andre skal have glæde af 
tingene når man selv er færdig med at bruge dem.  

Det anses som en selvfølge, at alle rydder op efter sig, også af hensyn til den daglige 
rengøring. 
 

Generelt  

I øvrigt gælder straffelovens bestemmelser og overtrædelse heraf vil blive meldt til 
politiet og vil kunne medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen. 

 


