STUDIE- OG ORDENSREGLEMENT FOR AGROSKOLEN HAMMERUM
På Agroskolen stræber vi mod at danne så
gode og trygge rammer som muligt for alle
elever som ansatte. For at imødekomme
dette, er det vigtigt, at alle tager ansvar og
udviser engagement og en positiv adfærd.



Nedenstående retningslinjer er gældende
for alle skolens elever og skal læses og
underskrives før studiestart.

ALMEN ADFÆRD
På Agroskolen er alle forpligtet til at
optræde ansvarligt og hensynsfuldt. Det
betyder blandt andet:












At du anvender et sprog og en
adfærd som ikke virker stødende,
truende eller provokerende over for
andre.
At du behandler dine
medstuderende og undervisere som
du selv ønsker at blive behandlet.
At du behandler skolens faciliteter
(herunder: bygninger, lokaler,
inventar, udstyr og
undervisningsmateriale) ordentligt.
At du rydder op efter dig selv
både i klassen og på/i øvrige
fællesarealer.
At du bidrager til, at klasselokalerne
er ryddelige og indbydende at
opholde sig i. Herunder at der ved
dagens afslutning ryddes op: papir
og affald smides i skraldespanden,
stolene sættes pænt / sættes op,
lyset slukkes og vinduer lukkes.
At du sørger for, at mobiltelefoner
og andet elektronisk udstyr ikke
virker forstyrrende i timerne. Den



enkelte lærer bestemmer over
brugen af disse.
At parkering af køretøjer sker på
henviste områder. Du finder ppladser langs indkørslen mod vest
og ved indkørslen fra K. Møllers Vej.
Desuden er der en indhegnet
parkeringsplads på vest-siden af
skolen. Porten lukker automatisk
klokken 22.00. Vær venlig ikke at
parkere foran hovedbygningen.
Cykler og knallerter kan parkeres
ved cykelstativet eller i kælderen
ved Havehuset.
NB. medbringes cykler og knallerter
på Agroskolen, er det på eget
ansvar. Det betyder, at skolens
forsikring ikke dækker ved evt.
hærværk eller tyveri.
I tilfælde af, at du ved et uheld eller i
et andet henseende kommer til at
ødelægge genstande eller på anden
vis pådrager skade på skolens
faciliteter, er du selv
erstatningspligtig. Det er derfor et
krav, at du er dækket af en
ansvarsforsikring under dit ophold
på Agroskolen.
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UNDERVISNING OG
MØDEPLIGT
På Agroskolen er undervisningen
obligatorisk, hvilket betyder, at du er
studieaktiv og har mødepligt til samtlige
undervisningstimer. Med dette menes der:





At du som elev møder op til samtlige
undervisningstimer (se dit skema på
Docendo).
At du afleverer planlagte opgaver til
tiden.
At du er forberedt og deltager aktivt i
timerne på klassen.

Hjemmearbejde og opgaveaflevering
Du har som elev pligt til at lave det
hjemmearbejde, som den pågældende
uddannelse kræver. Den enkelte elev
aftaler omfanget af hjemmearbejdet og
opgaver med faglærerne. I de fag hvor
bekendtgørelsen foreskriver, at der skal
foreligge opgaveafleveringer har du pligt til
at aflevere det givende antal opgaver. I
modsat fald kan du ikke indstilles til
eksamen i det pågældende fag. I tilfælde
hvor du ikke overholder ovenstående, kan
du erklæres ikke-studieaktiv.
Fravær og sygdom
Hvis du er syg, skal du ringe på 97116053
sende en mail til
agroskolen@agroskolen.dk. Dette skal ske
senest kl. 8.00 samme dag som du er
fraværende. Hvis ikke du husker at
registrere dit fravær, og en begrundelse
for udeblivelsen, bliver fraværet registreret
som ulovligt fravær. Ulovligt fravær vil blive
meddelt til din praktikvært, og du risikerer
herved at blive trukket i løn.





Ved længerevarende sygdom vil skolen
kræve en lægeerklæring. Udgiften til
denne skal du selv betale.
I tilfælde af lærersygdom vil der som
udgangspunkt blive indsat en vikar.

Fritagelse for undervisning
Der bevilges normalt ikke fritagelse for
undervisningen. Enkelte undtagelser kan
dog gøre sig gældende fx indkaldelse til
retten, aftale med speciallæge, aflæggelse
af køreprøve (ikke køretimer), specielle
familie- eller sygdomsforhold. Fritagelse
for undervisningen vil altid være en
individuel vurdering som afgøres af
skolens ledelse.
Konsekvenser af ikke-studieaktivitet

Hvis du ikke overholder ovenstående regler
om studieaktivitet gælder følgende
(praktikværten vil altid være oplyst om
elevens situation specielt ved ikkestudieaktivitet):





Mundtlig advarsel
Skriftlig advarsel
Afbrydelse af SU / Løn
Uddannelsesafbrud og bortvisning fra
Agroskolen

Rygning og alkohol
På Agroskolen håndhæver vi især vores
regler om rygning og alkohol.




Det er forbudt at ryge på Agroskolens
grund. Rygeforbuddet gælder også for
E-cigaretter.
Alkohol på værelserne og skolens
øvrige områder er ikke tilladt og
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medfører bortvisning fra
skolehjemmet.
 Alkohol må kun nydes i Hytten til
skolens torsdagsbar. Her er der tale om
moderate mængder.
 Agroskolen tolererer herudover ingen
synlig beruselse. Synlig beruselse
medfører en advarsel ved første
overtrædelse og bortvisning ved
gentagelse.
 Fravær fredag morgen medfører 8
timers ulovlig fravær.
 Al brug af euforiserende stoffer er
naturligvis strengt forbudt! Dette
medfører bortvisning uden advarsel.
 Ved mistanke om indtagelse af
euforiserende stoffer, forbeholder
Agroskolen sig ret til at bede om en
test. Nægtes dette anses testen for
positiv og eleven vil automatisk blive
bortvist og udmeldt fra Agroskolen.
BEMÆRK: Det er kun Agroskolens egne
elever, der må deltage i skolens torsdags
bar. Gæster er ikke tilladt.

Agroskolens skolehjem
Nedenstående regler er primært rettet
mod de elever som vælger at bo på vores
skolehjem.





Værelset skal afleveres i samme stand
som det blev modtaget.
Fejl og mangler meddeles til
kontaktlærer eller
skolehjemsassistenterne ved
indflytning.
Der afholdes et ugentligt eftersyn af
alle værelser. Ved dette eftersyn skal
værelset være ryddeligt og rengjort
(støvsuget og støv tørret af).
Eftersynet afholdes af aftenvagten.

Værelsestjek vil blive udført én gang i
ugen. NB. Deler du badeværelse og
forgang med naboen, er det også jeres
ansvar at holde dét rent. Bor du i











for gangareal og køkken.
Eleven er erstatningspligtig i forhold til
hærværk.
Det er ikke tilladt at medbringe nogen
form for husdyr på værelset.
Rygning og E-cigaretter er forbudt på
Agroskolen og derfor også gældende
for skolens værelser.
Alkohol er ikke tilladt på værelset i
nogen form. Al alkohol konfiskeres og
medfører bortvisning.
Der skal være ro kl. 23.00. Gæster og
elever, der ikke bor på skolen, skal have
forladt skolens område kl. 22.30.
Du må ikke have dine venner eller
kæreste boende fast på dit værelse,
men de må gerne besøge dig og spise
her mod betaling.

Overholder man ikke ovenstående regler vil
konsekvensen være, at man ikke kan bo på
skolehjemmet. Dette betyder nødvendigvis
ikke, at man ikke kan færdiggøre sit
skoleophold. Man vil i stedet have forbud
mod at opholde sig på Agroskolen uden for
undervisningstimerne.
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Alle har en tjans
På Agroskolen har vi et stort udbud af
faciliteter, som f.eks. sportshal, biograf,
maskinhal m.m., som du naturligvis er
meget velkommen til at bruge i fritiden. Her
på skolen er vi alle ansvarlige for, at skolen
fremtræder indbydende og ryddelig. Derfor
tager alle, medarbejdere som elever, del i
oprydning og vedligeholdelse. I tilfælde af,
at du ved et uheld eller i et andet
henseende kommer til at ødelægge
genstande eller på anden vis pådrager
skade på skolens faciliteter, er du selv
erstatningspligtig. Det er derfor et krav, at
du er dækket af en ansvarsforsikring under
dit ophold på Agroskolen.
Når du bor på Agroskolen, er du
medansvarlig for, at skolen er et rart sted
at være. Det betyder blandt andet, at du
skal hjælpe til i køkkenet med servering af
aftensmad, opvask og oprydning. Det
samme gælder ved aftenkaffen. Er du
forhindret i at udføre din tjans, er det dit
eget ansvar at bytte med en anden elev.

Jeg bekræfter hermed at være orienteret om punkterne i studie- og ordensreglementet for
Agroskolen.
Elevens navn__________________________________________________________________________
Forældre/Værge (hvis eleven er under 18år)
Dato: ___________________ Underskrift:____________________________________________________
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