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Formål

Reglerne har baggrund i 
Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210637 

Vejledning til forældre om fravær:
https://www.regeringen.dk/media/7490/191025-regler-om-fravaer-i-
grundskolen.pdf

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951

Grundlaget for al læring på Learnmark 10 er fællesskabet 
mellem aktørerne. Studie- og ordensreglerne er udfærdiget 
på dette grundlag med to overordnede formål for øje: 

1. Learnmark 10 skal være et rart og trygt sted at være og 
at lære. Dette gælder for alle personer på Learnmark 10, 
både elever, lærere og andet personale.

2. Som elev på Learnmark 10 skal du have de bedste 
betingelser for at lære mest muligt i dette ene, vigtige 
skoleår, så du er klar til din ønskede ungdomsuddannelse 
bagefter. 

Studie- og ordensreglerne omfatter både tilstedeværelse i 
undervisningen, studieaktivitet og social adfærd.

 

 



Tilstedeværelse
Du har mødepligt til al undervisning. 10. klasse 
er et frivilligt skoleår, men er du tilmeldt vores 
uddannelse, har du pligt til at møde op, og vi 
forventer vi at se dig til al undervisningsaktivitet, 
herunder brobygning, udflugter, studieture mv. 
Dette medmindre du er så syg, at et fremmøde 
ikke er muligt. 

Lærerne registrerer dit fremmøde 
i E-protokol som er vores digitale 
fraværsregistreringssystem. Kommer du for 
sent, noteres dette også. Vi tager dit fremmøde 
og evt. fravær alvorligt. Derfor følger din 
kontaktlærer nøje med i, om du møder op til alle 
timer. Dine forældre vil, så længe du er under 
18 år, hver weekend modtage en statistik med 
dit fremmøde for den forgangne uge. Skønner 
din kontaktlærer at du har et højt fravær, vil din 
kontaktlærer hurtigt tale med dig, så I sammen 
kan finde en løsning. Vi inddrager også dine 
forældre. Ved et ulovligt fravær på 15 % skal 
skolen underrette en elevs hjemkommune.  Ved 
et ulovligt fravær på 10 % gives dine forældre 
også særlig besked. Ved et ulovligt fravær 
på 15% inden for et kvartal, er det op til din 
hjemkommune, om ungeydelsen skal standses 
for det næste kvartal. 

I tilfælde af din sygdom skal dine forældre give 
skolen besked på hver sygedag. Dette gøres 
ved at sende en SMS til 4212 7471 inden kl. 8.30. 
Skolens sekretær retter i tidsrummet 8-9 hver 
dag protokollen.

Vi henstiller til at lægeaftaler m.v. så vidt 
muligt placeres uden for undervisningstiden. I 
tilfælde af at dette ikke kan lade sig gøre, skal 
dine forældre bede din kontaktlærer om fri 
snarest muligt. Dette gøres via forældreintra. 
Akutte lægetider på samme dag meddeles 
skolens kontor på samme måde som sygdom. 
Køretimer skal altid placeres i tidsrummet uden 
for undervisningstiden. 

Uddannelsesleder på Learnmark 10 kan i helt 
særlige tilfælde bevilge lovligt fravær. Her 
skal dine forældre i god tid tage kontakt via 
forældreintra. Skolen træffer beslutning ud 
fra en individuel vurdering af elevens behov 
for frihed. Her vurderes om fraværet vil have 
negativ betydning for elevens tilegnelse af 
undervisningsindholdet og elevens motivation 
og læringsparathed. Der sammenholdes 
også med de konsekvenser, som fraværet vil 
have for de fællesskaber og aktiviteter som 
eleven indgår i. Da udgangspunktet altid er, at 
eleverne på Learnmark 10 er i skole hver dag, 
vil skolen udvise tilbageholdenhed mht. at give 
ekstraordinær frihed.

Studieaktivitet
Studieaktivitet handler om fremmøde, 
forberedelse og deltagelse i undervisningen. 
At du afleverer opgaver til tiden er også en del 
af at være studieaktiv. Aflevering af opgaver 
foregår digitalt på Learnmark 10, og som på 
alle andre uddannelser, laver vi stikprøver 
for plagiering, dvs. snyd. Det betyder, at dine 
opgaver skal være udarbejdet af dig selv. 
Plagiering accepteres ikke. 

Studieregler



Ordensregler

Alle elever og medarbejdere på Learnmark 10 
og Learnmark Horsens skal kunne færdes sikkert 
og trygt på og i regi af skolen. Som elev skal 
du til enhver tid følge anvisninger fra skolens 
personale. Personale gælder alt personale, 
både Learnmark 10-lærere, -sekretær og 
uddannelsesleder, men også servicepersonale 
samt undervisere og ledere fra andre afdelinger.

Social adfærd
På skolen skal alle elever føle sig velkomne og 
få maksimalt udbytte af undervisningen. Det 
betyder at du som elev altid skal tage hensyn til 
fællesskabet og de andre elever og personale 
omkring dig. Her er plads til forskellige meninger 
og holdninger inden for demokratiets rammer, 
og når du giver udtryk for din mening, skal det 
altid ske i et respektfuldt sprog. 

På Learnmark 10 tolererer vi ikke chikane og 
mobning, hverken offline eller online i eller 
uden for skoletiden. I grove tilfælde kan 
myndighederne bliver involveret.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner opbevares i alle 
undervisningssituationer slukkede i 
mobilhotellet, dette medmindre underviseren 
giver besked om det modsatte, hvis mobilen fx 
skal bruges i undervisningssammenhænge. 
Det er aldrig tilladt at tage billeder eller film af 
andre, ej heller at lave lydoptagelser af elever 
eller undervisere, medmindre du som elev har 
fået eksplicit lov til det. På Learnmark 10 tager vi 
denne regel meget alvorligt, og overskrides den, 
vil dine forældre og Learnmark 10’s ledelse altid 
blive inddraget.

Husorden
Som elev på Learnmark 10 skal du selvfølgelig 
altid rydde op efter dig selv. Det betyder, 
at affald skal i skraldespanden, både i 
klasselokaler og på fællesområder. Kantinens 
service skal placeres på vognene, som står ved 
alle fællesområder.  

Som elev på Learnmark 10 har du mulighed for 
at deltage i fester, som afholdes på Learnmark 
Gymnasium. Deltager du, sker dette på dine 
forældres ansvar, og her udskænkes alkohol. 
Der er altid professionelle vagter til festerne, og 
vagternes anvisninger skal altid følges. 

Det er naturligvis aldrig tilladt at indtage 
rusmidler i forbindelse med skolen overhovedet. 
Skolen har en fælles rusmiddelpolitik. Den kan 
læses under studie- og ordensregler på:  
https://www.learnmark.dk /elevpålearnmark10



Sanktionsmuligheder 
Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre 
sanktioner. Mulige sanktioner er skærpede, 
individuelt pålagte anvisninger om adfærd, 
mundtlig og/eller skriftlig advarsel samt midlertidig 
bortvisning op til ti skoledage i løbet af et skoleår. 
Bortvisningen kan være fra undervisningen i 
det hele taget eller fra konkrete aktiviteter. Ved 
gentagne eller særligt grove overtrædelser kan en 
elev udmeldes af skolen.

Skolen kan hjemsende en elev, mens en sag 
undersøges nærmere og indtil det er muligt at 
afholde møde mellem elev, forældre og skolens 
ledelse. 

Tobaksfri skoledag
På Learnmark Horsens er der indført tobaksfri 
undervisningstid, hvilket betyder, at elever og 
ansatte ikke må forbruge tobaksprodukter 
fra kl. 8.00 til kl. 17:00, hvor det sidste 
undervisningsmodul slutter. Det er aldrig 
tilladt at forbruge tobaksprodukter på skolens 
matrikel. Tobaksforbuddet er også gældende 
uden for skolens område, og man må derfor 
heller ikke forlade skolens område og forbruge 
tobaksprodukter i arbejds- og skoletiden. 

Politikken gælder for alle typer af tobaksforbrug, 
herunder også E-cigaretter og snus. 
Nikotinprodukter, som fx nikotin-poser, er også 
omfattet af forbuddet. Lægemidler til at afvænne 
tobakstrang, som fx Nicorette-tyggegummi, er 
tilladt.

Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve 
reglerne og informere ledelse, hvis man oplever 
brud på reglen.

Sociale arrangementer som fx fester, bar og 
caféer er ligeledes tobaksfri, og en brug af 
tobaksprodukter vil betyde bortvisning fra 
arrangementet. På studieture er der tobaksfri tid 
i al den fælles planlagte tid. Derudover skal man 
selvfølgelig følge stedets regler.  

Følgende vedr. tobaksprodukter er en separat 
konsekvensstige i forhold til de ordinære 
sanktionsmuligheder i studie- og ordensreglerne:
• Første gang reglen overtrædes, får eleven en 

mundtlig advarsel af uddannelseslederen, og 
reglerne gennemgås og indskærpes overfor 
eleven. 

• Anden gang reglen overtrædes, indkaldes 
eleven samtale med uddannelsesleder og 
endvidere til samtale med én af skolens 
tobaksstopvejledere, som kan støtte og 
hjælpe eleven i gang med eksempelvis 

rygestopkursus. Det indskærpes at yderligere 
overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for 
den fortsatte skolegang.

• Tredje gang reglen overtrædes, får eleven en 
skriftlig advarsel og indkaldes sammen med 
sine forældre til samtale hos uddannelsesleder.

• Fjerde gang reglen overtrædes, bortvises 
eleven midlertidigt.

Klagevejledning 
Eleven og dennes forældre kan klage over skolens 
afgørelse hvad angår sanktioner i forbindelse med 
overtrædelse af studie- og ordensreglerne. Klagen 
indgives inden for ti hverdage efter afgørelsen. 
Den skal være skriftlig og begrundet og stiles til 
kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune og 
sendes til uddannelseschefen på Learnmark 10. 

Hvis uddannelseschefen fastholder afgørelsen, 
og forældrene ikke har trukket klagen tilbage, 
kommenterer uddannelseschefen klagen 
inden for syv dage og sender kommentarerne 
til forældrene. Forældrene har derefter fem 
dage til at indgive kommentarer. Herefter 
videresender uddannelseschefen sagsakterne 
til kommunalbestyrelsen, som træffer endelig 
afgørelse i sagen.

Sanktioner, tobaksregler  
og klagevejledning
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