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Skolens trivsels- og ordensreglement  

På skolen er der elever og ansatte med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde. Vi ser 

det som værdifuldt at skabe rum for den mangfoldighed, der er i vores samfund, og vi for-

venter, at alle på skolen udviser respekt for de forskelligheder, der måtte forekomme.  

 

På skolen er undervisningssproget dansk, og det forventes, at eleverne taler dansk i timerne 

og i pauserne, så alle kan deltage i samme sproglige fællesskab, og ingen kan føle sig eks-

kluderet af et parallelt sprogligt fællesskab. 

 

Der er mødepligt til al undervisning. Sygdom skal meddeles skolen, jf. regler for sygdom og 

fravær, som fremgår af den lokale undervisningsplan. 

 

Det er kun elever, der går på skolen, der må opholde sig på skolens område. 

 

De ansatte udleverer ikke oplysninger om eleverne til nogen - hverken familie, venner osv.  

 

Det medfører øjeblikkelig, tidsbegrænset (og i gentagende tilfælde: varig) bortvisning at 

indtage og/eller at være påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol i skoletiden.  

 

Grænseoverskridende og krænkende adfærd (fx mobning, seksualiserende adfærd, truende 

adfærd, chikane, vold eller trusler om vold) tolereres ikke. Dette gælder både, hvis det sker 

på skolen, telefonisk, via SMS, mail eller på sociale medier. Dette gælder over for elever og 

ansatte såvel som over for Diakonissestiftelsens samarbejdspartnere.  

 

Adfærd på sociale medier i uden for skoletiden, der har betydning for skolens undervis-

ningsmiljø er omfattet af disse ordensregler, 

 

Oplever skolens undervisere, ledelse eller andre ansatte, at eleven udviser en grænseover-

skridende og krænkende adfærd, vil dette blive påtalt.  

 

En grænseoverskridende og krænkende adfærd kan medføre en advarsel eller i alvorlige 

tilfælde en øjeblikkelig, tidsbegrænset eller varig bortvisning. 

 

Trusler, vold, tyveri, våbenbesiddelse samt hærværk vil medføre øjeblikkelig bortvisning.  

 

Medbringer eleven sin mobil på skolen, skal den være på lydløs eller slukket, mens der er 

undervisning. Det er derfor ikke tilladt at besvare sms eller maile i timen, medmindre det er 

en aktivitet, der er igangsat af underviseren. Det er heller ikke tilladt at foretage lyd- eller 

videooptagelser i undervisningen, med mindre det er aftalt. 

 

Det er ikke tilladt at være aktiv på de sociale medier i undervisningstiden, med mindre det 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

er en aktivitet, der er igangsat af underviseren. 

 

Social- og sundhedsuddannelserne er professionsrettede uddannelser, hvor eleven også 

lærer noget om at have en professionel adfærd. Det indebærer bl.a. at eleven som elev skal 

lære at være opmærksom på, hvilke signaler eleven udsender med sin fremtoning f.eks. via 

tøjet.  

 

Hvis eleven medbringer egen computer, kan eleven få adgang til skolens trådløse netværk. 

Det er vigtigt, at eleven overholder skolens sikkerhedsbestemmelser vedrørende brug af 

trådløst netværk. 

 

Det er ikke tilladt at indtage drikkevarer og mad ved skolens IT-arbejdspladser (herunder 

også brug af tablets). 

 

Skolen er en del af Diakonissestiftelsens bygningskompleks, og der kommer mange menne-

sker. Pas derfor på private ting og undervisningsmaterialer.   

 

Overtøj placeres uden for klasselokalet eller tages med ind i lokalet. Tasker mv medbringes i 

klasselokalerne. Klasselokalerne er ikke alle aflåste, det er derfor den enkelte elevs eget an-

svar at tage pung, mobil og andet værdifuldt med sig, når klasselokalet forlades. Hvis eleven 

får stjålet noget, skal eleven selv anmelde det til politiet og orientere sin kontaktlærer om ty-

veriet, hvorefter skolens ledelse orienteres. Skolen kan ikke erstatte stjålne effekter . 

Af hensyn til rengøringspersonalet, skal eleven efter den sidste undervisningstime sætte sin 

stol op i holderen /eller omvendt på bordet, således at gulvet er frit for stole.  

 

Det er ikke tilladt at ryge eller anvende anden form for tobak i skoletiden jf. vedtagne poli-

tik om røgfrihed.  
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