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Studie- og ordensregler Frederikshavn Handelsskole 

Studiemiljøet på Frederikshavn Handelsskole understøtter skolens værdier om ligeværd, nærvær og 

initiativ.  

Frederikshavn Handelsskole støtter positive og studiefremmende aktiviteter på skolen. Medarbejdere og 

elever har en fælles forpligtelse til at skabe og fremme et trygt og godt undervisningsmiljø hver eneste dag. 

Vi forventer af hinanden, at vi optræder ansvarsfuldt, hensynsfuldt og respektfuldt overfor hinanden. Et 

godt samarbejde og en god omgangstone er forudsætningen for et godt studiemiljø.  

Det er lærerne, der sætter rammerne for undervisningen. Det betyder, at eleverne altid skal rette sig efter 

lærernes anvisninger. Det gælder i den daglige undervisning. Det gælder på ekskursioner og studieture.  

De regler, der gælder i vores samfund, gælder selvfølgelig også på skolen, og naturligvis er hverken alkohol 

eller euforiserende stoffer tilladt, hverken i undervisningen eller på ekskursioner og studieture.  

På Frederikshavn Handelsskole tager vi afstand fra krænkelser, chikane og upassende opførsel uanset om 

det er relateret til sexisme, race, religion, politisk overbevisning eller etnisk oprindelse. 

 Der er røgfri skoledag på Frederikshavn Handelsskole. Dette gælder også e-cigaretter, snus, tyggetobak og 

lignende. Elever, kursister, gæster og ansatte må ikke ryge eller benytte e- cigaretter, snus, tyggetobak eller 

lignende. Dette gælder også i pauser og uden for skolens område samt ved afholdes af fester o.l.  

Tilstedeværelsespligt  

Der er fuld tilstedeværelsespligt til al undervisning. Det betyder, at du skal være til stede til samtlige 

undervisningstimer, og det betyder, at du skal aflevere alt skriftligt arbejde rettidigt. 

Der føres protokol i starten af hver time. Kommer du for sent, bliver du registreret fraværende hele timen.  

Hvis du mod forventning har fravær, skal du altid angive en fraværsårsag i Lectio. Hvis du fx skal til 

tandlæge, har køretimer eller lignende, skal dette placeres udenfor normal skoletid. Hvis du fx har fravær 

pga. besøg hos læge eller sygehus, skal du notere dette i Lectio samt gemme dokumentationen 

(indkaldelsen). Skriv også til din lærer på Lectio, hvis du er fraværende.  

Støtte 

Hvis du ikke trives, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at støtte dig, så det ikke går ud over din skolegang. Tag 
gerne fat i din kontaktlærer, hvis du har behov for en snak om din trivsel. Vi er fra skolens side også 
opmærksomme på din generelle trivsel. 

Vi ser ofte stigende fravær som et tegn på mistrivsel. Dermed går trivsel og fravær hånd i hånd. Hvis vi 
konstaterer, at du har stigende fravær, vil vi tage kontakt til dig med henblik på at fastsætte årsagen til det 
stigende fravær. I den sammenhæng vil du også blive tilbudt faglig støtte som erstatning for den mistede 
undervisning i det omfang du og/eller din underviser vurderer, at der er et behov. 

Din kontaktlærer eller eventuelt studievejleder vil invitere dig til en snak, da vi er meget optaget din trivsel 
både på skolen og i privatlivet, da de to ting hænger sammen. Samtalerne - og en håndholdt indsats med 
udgangspunkt i din konkrete situation - er højt prioriteret og i fokus på skolen, hvor nærvær er én af vores 
værdier.   

Har du brug for yderligere støtte, hjælper vi dig med at finde det rette tilbud blandt skolens mange 
støtteordninger; sundhedsplejerske, stresscoach, psykologer og mentorordning. Vi laver også individuelle 
løsninger, når der er behov for det. 

Advarsler 1. og 2. 
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Hvis du mod forventning ikke lever op til tilstedeværelsespligten, ser vi os desværre nødsaget til at give dig 

en 1. advarsel. Der kan også gives en 1. advarsel, hvis din adfærd ikke er acceptabel, herunder hvis du ikke 

lever op til skolens ”røgfri skoledag”- politik. 

Hvis du har fået en 1. advarsel, og der mod forventning ikke er en positiv udvikling, ser vi os desværre 

nødsaget til at give dig en 2. advarsel.  

Hvis du er under 18 år, bliver dine forældre orienteret om, at der er udstedt advarsler.  

Hvis du har fået 2. advarsel og der forsat ikke er en positiv udvikling, vil vi som udgangspunkt være 

nødsaget til at melde dig ud. Inden en eventuel udmeldelse bliver du indkaldt til en samtale med ledelsen. 

Er du under 18 år orienteres dine forældre.  

Er du tvivl, er du altid velkommen til at spørge din lærer, vejleder eller ledelsen. 


