Studie- og ordensregler
På Hf og VUC Roskilde tager vi i studie- og
ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning,
bekendtgørelse nr 1338 af 09/12/2019 om studieog ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser,
samt de 5 værdier, som er udgangspunkt for Hf og
VUC Roskildes værdigrundlag.
Hf og VUC Roskilde lægger vægt følgende værdier:
Mangfoldighed: Vi ser mangfoldighed i
kursisternes og
medarbejdernes faglige, sociale
og kulturelle baggrund som en
styrke
Ligeværdighed: Vi møder fleksibelt både voksne
og unge som ligeværdige
voksne med et
voksenpædagogisk
udgangspunkt for at lære og
være
Gensidig respekt: Vi fremmer samarbejde og
udvikling ved i vores tilgang og
handlen at basere os på
gensidig respekt
Engagement:
Vi fremmer engagement og
motivation og skaber nærvær,
energi og mening – gennem
inddragelse og medejerskab
Udvikling:
Vi prioriterer faglig, pædagogisk
og personlig udvikling, da det
sætter kursister, medarbejdere
og Hf og VUC Roskilde som
organisation i stand til at møde
udfordringer i en globaliseret
verden
Hf og VUC Roskilde er en uddannelsesinstitution
for unge og voksne, der vil lære noget.
Uddannelsesmulighederne er mange. Det betyder,
at vores kursister har forskellige forventninger til
selve undervisningen og forskellige meninger om
det studiemiljø, der er omkring undervisningen. Du
vil møde kursister med andre erfaringer og
forudsætninger, som er medvirkende til, at vi har
et spændende og mangfoldigt miljø. Vi stiller også
krav til dig, som kursist og til dine medkursister.
Vores kursister skal være engagerede og have
gensidig respekt således at der kan skabes et godt
og motiverende læringsmiljø.

Et godt studiemiljø
Hf og VUC Roskilde ønsker at fastholde et godt
studiemiljø og dette stiller krav til, at vores
kursister:
 Medvirker til at skabe et godt studiemiljø.
 Tager medansvar og er loyale over for
skolen.
 Møder andre med en positiv, tolerant og
konstruktiv indstilling.
 Tager hensyn til og respekterer hinanden.
Dette gælder i alle medier – ligegyldigt om
det er i tale eller på skrift.
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Brug af Mobiltelefon - Du skal vise hensyn
til andre. Du må således kun bruge
mobiltelefonen i klasselokaler,
studieværksted og i undervisningen efter
lærernes anvisninger.
Oprydning - Du og dine medkursister skal
rydde op efter sig, således at klasselokalerne
og studieværkstedet, er klar til de næste
brugere. Stil stole og borde på plads og fjern
dit affald, når du forlader et lokale.
Skolens udstyr - Du skal behandle
computere, tablets, bøger og udstyr, der
stilles til rådighed af skolen, omhyggeligt og huske at returnere det efter lån. Det er
dig, der er ansvarlig, hvis udstyr eller
materiale, du har lånt, bliver væk.
Skolens ejendom - Du skal også behandle
skolens ejendom hensynsfuldt. Hvis du
beskadiger noget, vil der blive rejst
erstatningskrav, og om nødvendigt kan det
føre til bortvisning.
Snyd - det er f.eks. snyd at kopiere andres
opgaver eller skrive af fra andet materiale.
Vi benytter os af muligheden for at scanne
alle skriftlige opgaver for snyd vha. en net
baseret database.
Rygning Du må gerne ryge på skolens
område, men KUN på de lokalt anviste
områder.
Rusmiddel - Hvis du er påvirket af alkohol
eller andre rusmidler, må du hverken









deltage i undervisningen eller være på
skolen.
Vi accepterer ikke vold, mobning og
truende eller respektløse handlinger på
skolen eller i forbindelse med din brug af
skolens digitale redskaber.
Du kan sammen med dit hold og din lærere
udarbejde egne supplerende regler for
samarbejde og kommunikation i
klasserummet.
Hvis regler ikke overholdes, kan skolen
iværksætte sanktioner i form af advarsler,
midlertidig udelukkelse fra undervisning
eller bortvisning.
Hvis du er utilfreds med forhold på skolen,
er du meget velkommen til at tage det op i
kursistrådet eller med ledelsen.

Studieaktivitet
Målet er at du gennemfører. Den væsentligste
forudsætning for, at du gennemfører din
uddannelse, er, at du er studieaktiv. Når du er
studieaktiv, inspirerer og motiverer det også dine
medkursister. Vores mål er, at du gennemfører din
uddannelse og lærere, mentorer og
studievejledere vil gøre deres til, at det lykkes.
Det er et krav fra undervisningsministeriet, at din
studieaktivitet skal registreres og dokumenteres
Vi registrerer, om du er studieaktiv på følgende
områder:
 Dit fremmøde til undervisningen
(fraværsregistrering). Fraværsregistreringen
sker i henhold til bekendtgørelse om
nedbringelse af fravær i de gymnasiale BEK nr
1338 af 09/12/2019 Dine afleveringer af
skriftlige opgaver jf. bekendtgørelse om
nedbringelse af fravær i de gymnasiale BEK nr
nr 1338 af 09/12/2019
 Opgaverne skal afleveres rettidigt, de skal
være kvantitative og kvalitative i henhold til
kravene, der er stillet til opgaverne.
 Din deltagelse i undervisningen, herunder;
 Du skal møde forberedt op til undervisningen.
 Du skal tage aktivt del i undervisningen og i de
forskellige arbejdsformer, som anvendes.








Du skal tage aktivt del i andre aktiviteter, som
ligger inden for de normalt skemalagte timer.
Du skal holde dig orienteret via Canvas og
LudusWeb – skolens undervisningsportaler.
Du skal holde dig orienteret om frister eks.
tilmelding til eksamen o. lign., hvor og hvornår
der er eksamen.
Du skal deltage i skriftlige terminsprøver.
Du skal deltage i ekskursioner.

Hvis du modtager økonomisk støtte fra SU, SVU,
Jobcenter eller kommune, skal Hf og VUC Roskilde
meddele SU-styrelsen, Jobcenter eller kommunen,
om du er studieaktiv. Manglende aktivitet har
konsekvenser for din støtte.
Vi opfodrer dig til at tage fat i os, en
studievejleder, hvis du har udfordringer med at
være studieaktiv.

Hf og VUC Roskildes registrering og
vurdering af studieaktivitet på
de forskellige uddannelser
FOR HF2-klasseelever og kursister på Hf og VUC
Roskildes fagpakker.
 Studieaktiviteten vurderes 1 gang om
måneden. Det vurderes, om du kommer til
timerne, deltager aktivt i undervisningen og
har afleveret dine skriftlige opgaver. Hvis du
vurderes ikke at være studieaktiv, kan du
indstilles til en samtale med en studievejleder,
og du kan modtage et Gult varsel i LudusWeb.
Hvis du stadig ikke er studieaktiv herefter, skal
du til samtale hos en studievejleder og indgå i
en 3 ugers studiekontrakt. Konsekvensen af
fortsat manglende studieaktivitet er udmelding. Derudover skal du være opmærksom
på, at du ikke har retskrav på at rykke op på
andet år, hvis det vurderes at du ikke har
opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil
gennemførte undervisningsforløb og har et
gennemsnit under 2 af de fag du har været til
eksamen i.
For AVU-, HF E -kursister på enkeltfag
 Hver måned tjekkes dit fravær. Hvis dit fravær
er mere end 5 % i forhold til den planlagte

undervisningstid, får du et gult varsel, som du
vil kunne se i LudusWeb. Hvis fraværet
fortsætter, og kommer op på 20 % fås endnu
et gult varsel. Kommer fraværet op på 25% vil
du blive udmeldt via et rødt varsel i LudusWeb.
Der vil også blive ført regnskab med skriftlige
opgaver. Det er altså ikke nok at komme til
undervisningen, du skal også aflevere alle
skriftlige opgaver for at være studieaktiv. Hvis
din lærer vurderer, at du ikke er studieaktiv,
selvom du er til timerne, vil du blive indkaldt til
en samtale hos en studievejleder. Her vil I
indgå en aftale om din fremtidige færd på Hf
og VUC Roskilde. Denne aftale kan resultere i,
at du må indgå en 3 ugers studiekontrakt. Hvis
du fortsat ikke er studieaktiv, vil du blive
udmeldt af holdet.
For HF E-learningskursister
 VUC tjekker antallet af dine afleveringer flere
gange i et kursus år. Afhængigt af forløbet
tjekkes antallet af dine afleveringer 4 til 8
gange.
Hvis du mangler at aflevere 1 modulopgave
eller ikke har fået den godkendt, får du et gult
varsel, som du vil kunne se i LudusWeb. Hvis
du mangler at aflevere 2 på hinanden følgende
opgaver elle i alt tre modulopgaver vil du få et
rødt varsel og efterfølgende blive udmeldt.
Bemærk at første modul 0 skal afleveres til
tiden ellers vil du blive udmeldt fra holdet.
For AVU E-learningskursister
 Hver uge gennemgår vi dine afleveringer og dit
fremmøde. Afleveringer og fremmøde tælles
under et som forsømmelser.
Hver forsømmelse tælles op hver uge og har
du 1 forsømmelse får du et gult varsel.
Hvis du har 2 forsømmelser i træk eller hvis du
har 3 forsømmelser i alt, vil du få et rødt varsel
og du udmeldes fra E-learningsholdet.
Du kan følge tildelinger af varsler i LudusWeb
under dine ”sager”.
For GS – gymnasial supplering
 Gælder særlige regler om studieaktivitet. Disse
informationer får du særskilt på din første
undervisningsdag.
For OBU



Gælder særlige regler om studieaktivitet. Disse
informationer får du særskilt på din første
undervisningsdag.

For FVU kursister
 Gælder særlige regler om studieaktivitet. Disse
regler får du særskilt på din første
undervisningsdag.
Vi opfodrer dig til at tage fat i os, en
studievejleder, hvis du har udfordringer med at
være studieaktiv.

Forstå dit fravær i LudusWeb_
Du skal være studieaktiv for at kunne gå på Hf og
VUC Roskilde. Hver gang der er undervisning,
bliver det registreret, om du kommer til tiden og er
blevet til undervisningen er slut.
HUSK at alt fravær er fravær, der er ikke noget, der
hedder lovligt fravær.
Det betyder, at hvis du er syg, skal til lægen eller
andet i undervisningstiden, så tæller det som
fravær. Tal med din studievejleder, hvis dit fravær
er stigende.
Hvis du er HF2 kursist skal du være opmærksom på
at ovenstående ej gælder for dig. Der er på den 2
årige HF andre regler for opfølgning af fravær og
studieaktivitet. Se under afsnittet ”studieaktivitet”.
Du kan i LudusWeb følge med i dit fravær. Hvis du
mener at der er fejl i registreringen så kontakt
først din lærer, dernæst studieservice.

HVORDAN SER DU DIT FRAVÆR I LUDUSWEB
Log på LudusWeb og Klik på Kursist i den grønne bjælke. Herefter klikker du på fane fravær i den grå bjælke.

Forklaring på de forskellige tal
Her kan du se alle dine hold du er tilmeldt, hold du er udmeldt fra og en masse tal.
Det Grønne TL %
Den grønne kolonne viser hvor mange procent du har haft fravær af de lektioner der er afholdt.
Det tal er altid det højeste. Det er en god ide at holde øje med procenten i den kolonne, den viser nemlig om
du allerede har haft for meget fravær og skal tage dig sammen i fremtiden
Det blå ML%
Den blå kolonne viser dit fravær på holdet. Hvis du har mere en 5 % fravær her får du et gult varsel, og igen
ved 20%. Du bør tage kontakt til din studievejleder og få talt fraværet igennem. Hvis du har mere end 25%
fravær bliver du frameldt holdet
Gule og Røde varsler i LudusWeb
Når du har mere end 5 % fravær får du et gult varsel i LudusWeb. Du får igen et gult varsel når du har et
fravær på over 20%. Beskeden om gult varsel kommer kun i LudusWeb og der skal du holde øje med dit
fravær i LudusWeb.
Når du logger på LudusWeb vil beskeder om varsel altid ligge i venstre side. Hvis du klikker på beskeden kan
du se hvilket fag/hold varslet gælder for.

Sådan reagerer skolen hvis du overtræder reglerne

Sag

Sanktion

Snyd i forbindelse med en afleveringsopgave:
Plagiat/snyd, er fx hvis man kopierer eller tager
væsentlige dele uden at angive præcise
kildeangivelser af en bog eller opgave mv.

Du vil blive bedt om at lave opgaven om. Sker det
to gange, vil du får en skriftlig advarsel og tredje
gang, vil du blive udmeldt. I forbindelse med faglig
dokumentation på AVU, vil du blive bedt om at
skrive opgaven om. Plagiere eller snyder du en
gang til vil du blive bortvist fra skolen.
Dette kan resultere i at du bliver bortvist fra
eksamen eller at din opgave bliver afvist.

Snyd i forbindelse med eksamen:
Plagiat/snyd, er fx hvis man kopierer eller tager
væsentlige dele uden at angive præcise
kildeangivelser af en bog eller opgave mv.
Manglende opgaveaflevering

Fravær

Disciplinære problemer

Ved e-learning gælder der særlige regler, som du
oplyses om af din lærer. På andre hold kan
manglende opgaveaflevering resultere i, at du skal
indgå en studiekontrakt om aflevering af
opgaverne.
Har du fravær på mere end 5 % af det samlede
antal timer du tilbydes på et hold, vil du få et gult
varsel i LudusWeb. Ved 20% får du yderligere et
gult varsel. Du bør tage kontakt til en
studievejleder og få en snak om fravær. Har du 25
% eller mere fravær af det samlede antal tilbudte
timer på et hold, vil du modtage et rødt varsel.
Dette røde varsel medfører, at du bliver udmeldt
fra holdet.
Har du massivt fravær i en periode, kan det
resultere i at du må indgå en studiekontrakt for at
blive betragtet som studieaktiv igen. Overholder
du ikke studiekontrakten vil du blive udmeldt også
selvom du ikke har fået et rødt varsel.
Hvis du er HF2 kursist skal du være opmærksom på
at ovenstående ej gælder for dig. Der er på den 2
årige HF andre regler for opfølgning af fravær og
studieaktivitet. Se under afsnittet ”studieaktivitet”.
Du kan få en skriftlig advarsel. I særlige tilfælde kan
du blive suspenderet fra undervisningen og sendt
hjem. I gentagelsestilfælde kan det medføre at du
bliver bortvist fra skolen.

I funktionen Sager i LudusWeb, oprettes de varsler som skolen giver i forbindelse med manglende
studieaktivitet. Derudover oprettes også sager om forskellige aftaler som du laver med sin studievejleder
og lærer. Kun dig, lærerne og studievejledere kan se sagerne under funktionen Sager.

