
Ordensregler for elever på AG    
Ordensreglerne	  er	  gældende	  fra	  den	  1/1	  2013.	  
	  
For	  at	  sikre	  en	  positiv,	  tillidsfuld	  og	  åben	  atmosfære	  på	  Allerød	  Gymnasium,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  
alle	  medvirker	  til	  at	  opretholde	  det	  gode	  forhold	  mellem	  alle,	  der	  er	  tilknyttet	  skolen.	  Derfor	  
skal	  du	  opføre	  sig	  hensynsfuldt	  og	  tolerant	  både	  over	  for	  de	  andre	  elever	  og	  over	  for	  skolens	  
medarbejdere.	  Almindelige	  normer	  for	  god	  opførsel	  gælder	  naturligvis	  på	  skolen.	  
	  

-‐ enhver	  form	  for	  mobning	  er	  forbudt	  
-‐ enhver	  form	  for	  vold	  er	  forbudt	  
-‐ alle	  skal	  tale	  et	  sobert	  sprog	  til	  hinanden	  
-‐ alle	  skrifter,	  artikler,	  lyd-‐	  og	  filmoptagelser,	  fotos	  mv.	  der	  har	  tilknytning	  til	  skolen	  skal	  

være	  holdt	  i	  en	  venlig	  og	  hensynsfuld	  tone.	  Indholdet	  må	  ikke	  virke	  stødende	  på	  andre.	  
-‐ alle	  skal	  udvise	  god	  medieetik,	  det	  vil	  bl.a.	  sige,	  at	  ingen	  må	  fotograferes	  mod	  deres	  

vilje	  og	  at	  den	  enkelte	  er	  ansvarlig	  for	  hvordan	  billeder	  og	  andet	  håndteres	  
efterfølgende	  fx	  på	  Facebook.	  

-‐ misbrug	  af	  skolens	  faciliteter,	  herunder	  skolens	  trådløse	  netværk,	  må	  ikke	  finde	  sted.	  
	  

Rene	  og	  indbydende	  fysiske	  rammer	  bidrager	  til	  et	  godt	  undervisningsmiljø.	  
	  

-‐ alle	  skal	  rydde	  op	  efter	  sig	  
-‐ skolens	  inventar	  og	  bygninger	  skal	  behandles	  ordentligt	  fx	  må	  der	  ikke	  tegnes	  på	  

bordene	  og	  de	  må	  kun	  bruges	  til	  det	  de	  er	  beregnet	  til	  
-‐ de	  opstillede	  skraldespande	  skal	  benyttes	  
-‐ der	  skal	  stoles	  op,	  hver	  gang	  et	  klasselokale	  forlades	  
-‐ der	  må	  ikke	  spises	  og	  drikkes	  i	  klasselokalerne	  uden	  lærerens	  tilladelse.	  Vandflasker	  er	  

undtaget.	  
-‐ skolens	  medarbejdere	  kan	  bede	  grupper	  af	  elever	  sørge	  for	  oprydning/	  stoleopsætning	  

mv.	  
	  
For	  den	  daglige	  undervisning	  gælder	  i	  øvrigt	  at	  
	  

-‐ mobiltelefoner	  og	  sociale	  medier	  må	  kun	  anvendes	  i	  undervisningssituationen,	  når	  
læreren	  har	  givet	  tilladelse	  til	  det	  

-‐ alle	  skal	  følge	  de	  regler	  for	  adfærd,	  der	  aftales	  i	  klassen	  
-‐ lydoptagelser	  og	  andre	  optagelser	  af	  undervisningen	  og	  undervisningslignende	  

situationer	  må	  kun	  finde	  sted,	  hvis	  læreren	  har	  givet	  tilladelse	  til	  det	  
-‐ bærbar	  computer	  i	  undervisningen	  skal	  bruges	  til	  undervisningsrelevant	  arbejde.	  

Læreren	  kan	  bede	  eleverne	  om	  at	  lukke	  computeren,	  hvis	  hxn	  mener,	  at	  der	  er	  tale	  om	  
undervisning,	  hvor	  computer	  ikke	  er	  relevant.	  

	  
Skolens	  ordensregler	  gælder	  også	  

-‐ i	  forbindelse	  med	  arrangementer,	  ekskursioner,	  stævner	  og	  rejser	  i	  ind-‐	  og	  udland.	  Her	  
skal	  endvidere	  andre	  normer	  og	  ordensregler	  	  overholdes	  -‐	  efter	  lærerens	  anvisninger	  

-‐ i	  situationer	  uden	  for	  gymnasiets	  område,	  hvor	  du	  kan	  blive	  identificeret	  med	  skolen	  
	  



Diverse	  materiale	  må	  opsættes	  på	  elevopslagstavlerne	  i	  ét	  eksemplar.	  Dog	  må	  materiale,	  der	  
reklamerer	  for	  cigaretter,	  alkohol	  eller	  alkoholrelaterede	  arrangementer	  ikke	  opsættes.	  
Materialet	  må	  ikke	  virke	  stødende.	  
	  
Som	  elev	  på	  AG	  er	  du	  personligt	  ansvarlig	  for	  egne	  handlinger.	  Du	  er	  derfor	  erstatningspligtig	  
i	  forhold	  til	  de	  ting,	  du	  låner	  på	  skolen	  som	  fx	  bøger	  og	  instrumenter.	  Den	  enkelte	  elev	  hæfter	  
for	  udgifter	  forbundet	  med	  ødelagt	  inventar	  og	  lignende.	  Skolen	  kan	  ikke	  drages	  til	  ansvar	  for	  
elevernes	  handlinger.	  
	  
I	  forbindelse	  med	  afholdelse	  af	  terminsprøver	  gælder	  ”Eksamensregler”.	  
	  
Se	  hjemmesiden	  for	  øvrige	  ordensregler,	  der	  gælder	  for	  skolens	  elever,	  fx	  

-‐ Rygeregler	  
-‐ Ekskursionsregler	  
-‐ Alkohol-‐	  og	  rusmiddelpolitik	  
-‐ Studieregler	  
-‐ Regler	  vedrørende	  plagiering/	  snyd	  
-‐ Eksamensregler	  
-‐ Regler	  der	  gælder	  for	  enkelte	  områder	  på	  skolen	  

	  
Som	  elev,	  skal	  du	  altid	  følge	  medarbejdernes	  anvisninger.	  
	  
Overtrædelse	  af	  skolens	  ordensregler	  kan	  efter	  rektors	  afgørelse	  medføre:	  

-‐ advarsler	  
-‐ udelukkelse	  fra	  undervisning	  eller	  arrangementer	  
-‐ bortvisning	  
-‐ hjemsendelse	  fra	  ekskursioner	  i	  ind-‐	  og	  udland	  for	  elevens	  egen	  regning	  
-‐ erstatningsansvar	  

	  
Ved	  grov	  overtrædelse	  af	  ordensreglerne	  kan	  bortvisning	  ske	  uden	  forudgående	  advarsel.	  
	  
 


