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1. Respekt  
Tillykke, du har valgt en uddannelse, som vil give dig udfordringer og ny viden. Du bliver nu en 

del af et fællesskab, der er bygget op omkring samarbejde, respekt og gensidig ansvarlighed. 

Vi glæder os til samarbejdet. Sammen med dig, ønsker vi at skabe nogle gode 

uddannelsesmæssige oplevelser. Det sæt regler, som du læser lige nu, er med til at sikre, at 

skolen bliver et godt sted at give og modtage undervisning. 

 

Sosu ZBC er en arbejdsplads med mange medarbejdere og elever. Sosu ZBCs ledelse og 

medarbejdere forventer, at du udviser almindelig god opførsel og respekterer fællesskabet. For 

at bevare et godt arbejds- og uddannelsesmiljø forventes det af dig, at du opfører dig 

ansvarligt, respektfuldt og tolerant over for andre. Det vil sige, at vi ikke accepterer adfærd, 

der indebærer mobning, vold, tyveri, personlig chikane eller diskriminering. Ingen der færdes 

på skolen, må udsættes for – eller udsætte andre for - nedværdigende eller krænkende 

opførsel. Dette gælder uanset, om det er i den direkte kontakt med hinanden eller gennem 

internetportaler og mobiltelefoner. Sosu ZBC anser mobning og trusler som et angreb på både 

den enkelte elev, studiemiljøet og skolens værdier. 

2. Skolens forventninger   
Du har besluttet dig for, at du gerne vil tage en uddannelse. Derfor forventer Sosu ZBCs 

ledelse og medarbejdere, at du møder forberedt til undervisningen, at du deltager aktivt i 

timerne og at du afleverer opgaver og projekter m.m. Også i dine praktikperioder forventer 

skolen, at du deltager aktivt og engageret.  

 

Du har et medansvar for at lære noget, og er du fraværende, er det dit ansvar at få indhentet 

det forsømte - gerne i samråd med din lærer. Du gør dig selv en tjeneste ved at få nogle gode 

studievaner fra første færd. Du er en del af et hold, og I må gerne lave jeres egne regler for 

samvær og orden - bare de holdes inden for skolens overordnede regler. 

 

 

2.1 Anvendelse af egen computer i undervisning.  

Som elev forventes du at have eget udstyr med, mens skolen giver adgang til Office 365 og 

andet nødvendigt software. Skolen stiller kun få bærbare computere til rådighed til brug i 

undervisning eller projektarbejde, og kun i kortere perioder. Computere koblet op på skolens 

netværk må kun bruges til skolerelevant arbejde. 

 

De samme forventninger gælder ved uddannelsesaktiviteter uden for skolens område, f.eks. 

ved virksomhedsbesøg og på studieture. 

2.2 Mobiltelefoner 

Mobiltelefoner kan efter aftale med underviseren benyttes til uddannelses- og læringsrettede 

formål. I udgangspunktet skal mobiltelefoner være slukkede eller sat på lydløs og befinde sig i 

 At du møder til tiden. 

 At din mobiltelefon er slukket i timerne (og kun tændt som led i undervisningen). 

 At du ikke forlader undervisningen i utide. 

 At du behandler bygninger, inventar, bøger og udstyr ordentligt. 

 At du deltager i undervisningen på skolen på fuld tid. 

 At du medbringer din egen computer, anvendeligt til formålet 

 

Vi forventer… 
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tasken i undervisningen. Hvis retningslinjerne ikke overholdes kan underviser inddrage holdets 

mobiltelefoner i en afgrænset periode.  

2.3 Brug af video, billeder og lyd  

På Sosu ZBC benytter vi bl.a. optagelser af lyd og billede fra undervisningssituationer, som 

elever og undervisere kan få glæde af bagefter som en del af undervisningen – af og til også 

på tværs af skolen. Ønsker du ikke at være med i optagelser af undervisningssituationer, skal 

du sige det og selv sikre, at du ikke er med. Din underviser vil naturligvis informere på forhånd 

om, hvor og hvornår der bliver optaget. Vi bruger kun optagelser til internt brug i 

undervisningen. Egner de sig til at blive delt eksternt – fx på vores hjemmeside eller på sociale 

medier -, bliver du spurgt om lov først.  

 

Som elev må du ikke optage og filme uden tilladelse mens du er på skolen. Dette gælder hvis 

du optager andre elever, din underviser eller undervisningen. Du skal have tilladelse fra skolen 

og dem, der er med på optagelserne, uanset hvordan du vil bruge optagelserne. De der 

optages skal informeres om, hvad du påtænker at bruge optagelserne til.  
 

2.4 Rygning og rusmidler  

Skolen er røgfri. De enkelte afdelingers regler for rygning skal følges, men fælles er, at der 

ikke må ryges ved og foran hovedindgangen. Reglerne gælder også brug af e-cigaretter. 

 

Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning. Derfor må der ikke indtages 

alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Det er en grov overtrædelse af skolens regler 

at møde på skolen i påvirket tilstand. Ved særlige lejligheder kan skolens ledelse dispensere 

fra alkoholforbuddet. 

 

Elever, der kommer i skole påvirket af alkohol eller andre rusmidler, vil blive bortvist fra skolen 

resten af dagen. Efterfølgende vil eleven blive indkaldt til en samtale. Ved dette møde vil de 

efterfølgende konsekvenser blive fremlagt for eleven. Konsekvenserne vil variere afhængig af 

den konkrete situation.  

 

Mulige sanktionsmuligheder er: 

 Skriftlig advarsel. 

 Bortvisning i en kortere periode. 

 Udelukkelse fra undervisningen. 

 

 

2.5 Respekt for skolens inventar og hinandens ting 

Sosu ZBC ønsker at være en skole, hvor alle har lyst til at være og lyst til at lære. Det er rart 

at være et sted, hvor man føler sig velkommen og hvor tingene fungerer. Når man er så 

mange mennesker sammen, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at den måde, du opfører 

dig på, påvirker elever, ledere og medarbejdere på skolen. Dette gælder også i forhold til den 

måde, du bruger skolens inventar på. Det er derfor vigtigt, at du behandler lokaler og inventar 

ud fra den indstilling, at der er mange andre end dig, der også har brug for, at tingene 

fungerer, som de skal. Pas derfor på inventaret og efterlad klasselokaler og grupperum 

ryddelige. 

 

Ledere og medarbejdere på Sosu ZBC ønsker at skabe et trygt og godt arbejds- og 

uddannelsesmiljø på skolens afdelinger. En af de ting, der skaber et trygt og godt arbejds- og 

uddannelsesmiljø, er, at vi kan stole på hinanden. Det skal være muligt at have sine private 

ting liggende i klasselokalet, uden at man skal være nervøs for, om de bliver taget af nogle 
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andre. Vi har alle et ansvar i forhold til skabe denne trygge atmosfære. Der er dog desværre 

engang imellem tilfælde af tyveri i klasselokaler, grupperum eller andre steder på skolen. 

 

1. Alle former for tyveri anmeldes til politiet. 

2. Hvis der er mistanke om, at tyveriet er foregået af en elev, indkaldes eleven til samtale. 

3. Hvis det på dette møde vurderes, at eleven har stjålet, bliver dette meldt til politiet. 

 

 
 Vinduer og døre skal lukkes og lyset slukkes i 

klasselokaler og grupperum, når de forlades. 
Det vi sparer på miljøet her, kan bruges på 
sjovere ting! 
 

 Hjælp rengøringspersonalet – efterlad 
klasserum, grupperum og faglokaler ryddelige 

 

 
 Sosu ZBC er et sted, hvor du er sammen med 

dine klassekammerater. Din familie, dine venner 
eller bekendte må ikke være på skolen. 
 

 Da det ikke er muligt at aflåse klasselokalerne i 
alle vores afdelinger, opbevares penge og 
værdigenstande på eget ansvar 

 

2.6 Krænkende adfærd og deling af krænkende materiale 

Vi er alle med i fællesskaber, også digitalt på sociale medier, og vi har alle en forpligtelse at 

forhindre at en shitstorm opstår, eller at krænkende materiale bliver delt. 

 

Du har som elev pligt til at sige aktivt fra når du får kendskab til deling af krænkende 

materiale. Et lidt for hurtigt ’klik’ kan skade længe.  

 

Skolen ser det som en særlig grov overtrædelse af ordensreglerne hvis en elev udøver 

racistiske eller religiøst krænkende aktiviteter eller spreder pornografisk eller andet krænkende 

materiale. Uanset medie, lokation eller tidspunkt på døgnet. 

 

Hvis din adfærd på de sociale medier har negativ indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder 

samvær på skolen, kan dette få indflydelse på dit uddannelsesforløb. Konsekvenserne vil 

variere afhængig af den konkrete situation.  
 

Mulige sanktionsmuligheder er: 
 Skriftlig advarsel. 

 Bortvisning i en kortere periode. 

 Udelukkelse fra undervisningen 

 

Skolen vil gerne hjælpe dig med at passe på dig selv og dit privatliv på nettet, ved at hjælpe 

dig med at forbedre dine passwords og øge din viden om grundlæggende IT-sikkerhed. 

 

Har du lyst til at læse mere om emnet ”Etisk Kodeks”, er der informationer at hente på 

www.alleforenmodmobning.dk/etiskkodeks  

 

 

3. Undervisning 
Som elev på skolen skal du regne med at bruge mindst 37 timer om ugen på undervisning, 

forberedelse, projekter og opgaver mv.  

 

Det forventes, at du afleverer opgaver, dokumentationer og projekter mv. til tiden. 

Manglende aflevering kan medføre, at du udelukkes fra undervisningen eller, at du ikke 

indstilles til eksamen. I grundfagene er det en forudsætning for at gå til prøve, at de 

obligatoriske opgaver er afleveret til tiden. 

http://www.alleforenmodmobning.dk/etiskkodeks
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3.1 Opgaveskrivning 

Ved skriftlige opgaver der er individuelle og selvstændige må du ikke copy-paste hverken hele 

tekster eller dele af tekster, ligeledes må du ikke copy-paste egne opgaver fra tidligere forløb. 

Du kan godt lade dig inspirere af andre opgaver og artikler, blot du selv har formuleret og 

skrevet det, som du afleverer i dine opgaver eller projekter. 

Hvis din underviser er i tvivl om, om du selv har skrevet hele din opgave og/eller, om du har 

benyttet copy-paste, kan du forvente, at du bliver indkaldt til en samtale. 

Uretmæssig brug af andres arbejde kan i yderste konsekvens medføre bortvisning fra skolen. 

3.2 Bevis for særlige indsatser  

Skolen har nogle forventninger til, hvad du skal leve op til, når du er elev på skolen. Derfor vil 

vi også gerne anerkende, når du mere end lever op til forventningerne. Det betyder, at ledelse 

og medarbejdere har mulighed for at give dig et bevis for en særlig indsats, hvis du er aktiv i 

vores elevråd, i bestyrelsen eller på anden måde er en synlig og god repræsentant for dine 

elevkammerater. 

4. Om at deltage aktivt i undervisningen, og om fravær   

4.1 Om Studieaktivitet 

Sosu ZBC stiller krav til dig som elev. Skolen stiller krav til, at du er aktiv og deltagende i 

undervisningen, og vi stiller krav til dit fremmøde. 

Dette er nødvendigt, hvis du skal få et godt udbytte af dit forløb hos os. Og så er dit fremmøde 

vigtigt for at sikre et godt undervisningsmiljø. Det er nemlig også til gene for de andre i 

klassen, hvis du enten ofte er fraværende, hvis du er uforberedt eller, hvis du ikke deltager 

aktivt. At deltage aktivt og deltagende i undervisningen betyder, at du skal: 

 

 Møde til timerne – og til tiden. 

 Være velforberedt til undervisningen. 

 Deltage aktivt og konstruktivt i timerne. 

 Aflevere skriftlige opgaver til den aftalte tid. 

 Holde dig orienteret om holdets arbejde i forbindelse med fravær. 

 

Som elev får du tildelt en kontaktlærer. Hvis ikke du er tilstrækkeligt aktiv eller deltagende, vil 

din kontaktlærer, eller evt. en anden underviser, kontakte dig og tilbyde dig hjælp og 

vejledning til at komme på rette spor. 

 

For elever med uddannelsesaftale arbejder skolen tæt sammen med arbejdsgiveren for at finde 

en løsning på manglende studieaktivitet. 

4.2 Om fravær 

For at forebygge frafald blandt elever på SOSU ZBC, arbejdes der med sikring af 

elevtilstedeværelse ud fra devisen: Tilstedeværelse og deltagelse er det første skridt mod 

gennemførelse. 

Konsekvenserne af fravær bunder i en konkret vurdering af, hvornår du kan siges at være 

studieaktiv. I Elevplan kan du altid selv følge med i, hvor meget fravær du har.  

 

Hvis du har for meget fravær, eller hvis du ikke er deltagende i undervisningen, vil du modtage 

et skriftligt varsel og blive indkaldt til en samtale. Ved samtalen bliver du orienteret om vores 

støttemuligheder, og om hvad der vil ske, hvis du ikke ændrer adfærd. Fortsætter dit fravær 

vil det have konsekvenser for dit uddannelsesforløb 
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På Sosu ZBC skelnes der mellem godkendt og ikke godkendt fravær. Godkendt fravær er 

betegnet som: 

 

 Sygdom 

 Barns 1. og 2. sygedag 

 Fravær i forbindelse ansættelsessamtale ang. uddannelsesaftale. Skal være 

dokumenteret i form af skriftlig indkaldelse til samtale fra arbejdsgiver. 

 

Alt andet fravær er betegnet som ikke godkendt fravær. 

 

 

Fraværet udregnes i lektioner og følger eleven gennem hele uddannelsesforløbet. Alt efter 

hvilken uddannelse du er i gang med, er det forskelligt, hvornår du indkaldes til samtale:  

Uddannelse 1.fraværssamtale 2.fraværssamtale 3.fraværssamtale 

GF1 og GF2  35 lektioner 70 lektioner 100 lektioner 

GF2 u. 16 uger 25 lektioner 55 lektioner 80 lektioner 

SSH 30 lektioner 60 lektioner 90 lektioner 

SSA 80 lektioner 160 lektioner 240 lektioner 

PA 80 lektioner 160 lektioner 240 lektioner 

 

Hvis du udebliver, når din skoleperiode starter og skolen ikke kan få kontakt til dig, kan du 

udelukkes fra undervisningen uden varsel. Det samme gælder, hvis du udebliver i en 

sammenhængende periode på 2 uger, uden at skolen kan få kontakt til dig. Udelukkelsen sker 

fra den første fraværsdag. 

 

 

 

 

 

4.3 Elever uden uddannelsesaftale 

Du har selv ansvaret for at meddele skolen, når du har fravær. Se nedenstående, hvordan du 

gør dette. 

Bliver du syg i en periode med studiebesøg på et praktiksted, skal du altid ringe og sygemelde 

dig til praktikstedet. Det skal senest ske på det tidspunkt, hvor du ellers skulle have været 

mødt. 

 

Hvis du modtager SU eller har rabatkort til transport uden at være aktiv på uddannelsen, har 

skolen pligt til at meddele dit fravær til SU-styrelsen. 

4.4 Elever med uddannelsesaftale 

 

4.4.1 I skoleperioderne:  

Du har selv ansvaret for at meddele skolen, når du har fravær. Se nedenstående, hvordan du 

gør dette. 

Du skal være opmærksom på, at dit praktiksted som arbejdsgiver kan have krav om, at du 

også meddeler fravær til dem. Mange praktiksteder vil også gerne have, du ringer og melder 

dig rask.  

Du skal senest ved uddannelsens start sikre dig, hvad proceduren er hos din arbejdsgiver. 

Kontakt den uddannelsesansvarlige for din uddannelse i den kommune/region, du har 

elevkontrakt.   

Fravær kan medføre en forlængelse af uddannelsesforløbet eller medføre, at du 

udelukkes fra undervisningen.  
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4.4.2 I praktikperioderne:   

Du melder dig altid fraværende og rask til dit praktiksted. 

Skolen registrerer alt fravær i skoleperioderne. 

 

Ved den 3. samtale deltager en repræsentant fra ledelsen på din afdeling også. Denne samtale 

vil handle om, hvilke konsekvenser, dit fravær har for dit uddannelsesforløb. Konsekvenserne 

afhænger af, om du har overvægt af godkendt eller ikke godkendt fravær (se ovenstående). 

Efter denne samtale, vil du modtage et brev med den endelige afgørelse truffet på baggrund af 

dit fravær. 

5. Hvis reglerne overtrædes 
Hvis du overtræder skolens regler, vil du blive indkaldt til en samtale. Som hovedregel vil du 

modtage en advarsel. I værste fald kan samtalen ende med en udelukkelse fra undervisningen 

- det er som regel noget, som en repræsentant fra ledelsen på din afdeling afgør. 

 

Du kan miste retten til at modtage SU, udelukkes fra arrangementer og aktiviteter. I nogle 

tilfælde kan der være tale om erstatning for skader og ødelæggelser.  

 

  

 

6. Klager 
Hvis skolen pålægger dig nogle sanktioner, kan du klage skriftligt til afdelingens 

uddannelseschef. Det skal ske senest 4 uger efter, at du har fået beskeden om skolens 

afgørelse. Skolen vil komme med en udtalelse til sagen, og du vil få en uge til at knytte nogle 

kommentarer til skolens udtalelse.  

Ved udelukkelse fra undervisningen, skal du sende os en eventuel klage senest 7 dage efter at 

har fået et varsel om, at skolen vil udelukke dig. 

Er du under 18 år, vil dine forældre eller værge blive kontaktet. 

 

Reglerne for klager finder du på vores hjemmeside.  

7. Hvis du vil stoppe 
Hvis du vælger at stoppe din uddannelse før tid, skal du altid kontakte vejlederen. Har du en 

elevkontrakt med en kommune/region, skal du også altid kontakte dem og give dem en 

skriftlig opsigelse af din elevkontrakt. 

Vore vejledere vil også gerne hjælpe dig med at finde en ny skole eller en anden uddannelse. 

Skolen vil meget gerne vide, hvorfor du forlader uddannelsen. Det kan gøre os bedre til at 

tilrettelægge uddannelsen. 

 

Ved overtrædelse af ordensreglerne kan skolen efter situationens alvor iværksætte:  

 

 Mundtlig påtale 

 Samtale 

 Notat 

 Helhedsvurdering 

 

 Skriftlig advarsel  

 Bortvisning fra skolen  

 Politianmeldelse  

 


