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Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik   

   

Kære elev   

   

Ordensreglerne og rusmiddel-/rygepolitikken på Social- og Sundhedsskolen Fyn er udarbejdet ud 
fra skolens værdigrundlag, som er ’Professionalisme’. Dette værdigrundlag gælder for alle på skolen 

og for alle vore aktiviteter.   

   

For et du kan få så meget ud af din uddannelse som muligt, og for at vi kan have det godt med 

hinanden på skolen, er nedenstående rammer og regler beskrevet.   

   

Ordensreglerne og rusmiddel-/rygepolitikken gælder for alle elever og kursister på skolen.   

   

Når du er færdig med din uddannelse, får du tæt kontakt til borgere / børn, du får direkte kontakt til 

borgernes private ejendele, får adgang til medicin mm. Det kræver en meget høj moral og en 

grundlæggende tillid til hinanden. I skoletiden forbereder du dit kommende arbejdsliv, og derfor 

forventer vi samme adfærd på skolen, som forventes i arbejdslivet.   

   

Vi glæder os til et godt samarbejde med dig under din uddannelse.   

   

Venlig hilsen   

Skolens ledelse   

   

  

   

Ordensregler for elever på Social- og Sundhedsskolen Fyn   

Ordensreglerne gælder for alle elever på skolens afdelinger og på alle uddannelsesretninger og 

niveauer.   

Kursister er ligeledes omfattet af de generelle ordensregler. Det gælder dog ikke nedenstående 

punkt l - 9, idet de specifikke regler vedr. kursisters fremmøde og fravær fastsættes af skolen i 

henhold til gældende lovgivning på området.   

   

Overtrædelse af ordensreglerne vil medføre en sanktion, som - alt efter forseelsens karakter - 

vil kunne spænde fra tilrettevisning, hjemsendelse, advarsel, overflytning til andet hold eller 

skoleafdeling, til udmeldelse af skolen eller bortvisning og uddannelsesophør.   

   

1 Vi forventer at alle elever deltager aktivt, positivt og engageret i egen uddannelse og i 

samspillet med andre elever og medarbejdere på skolen.   

2 Der er mødepligt til uddannelsen. Eleven skal med det samme melde sig fraværende, 

hvis vedkommende ikke deltager i undervisningen.  

Eleven skal sygemelde sig på www.uddataplus.dk  eller app’en UDDATA+.   

http://www.uddataplus.dk/
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Hvis vedkommende ikke selv er syg, skal han/hun melde Barn syg via Internet Browser 

og på skemabrikken vælge fraværsårsag. (Sygdom og barns 1. og 2. sygedag giver 

refusion til kommunen).   

Såfremt eleven har aftalt fravær af anden årsag med sin ansættende myndighed eller 

sin tovholder, kan hun/han sende en besked via Samtale i UDDATA+. 

Hvis eleven ikke befinder sig i klassen ved fraværsregistreringen, og der ikke er givet 

besked, bliver eleven registreret som Udeblevet. 

Ved for sent fremmøde registreres det antal minutter rundet op til nærmeste 5 minutter, 

eleven kommer for sent eller går for tidligt. 

 

3 Fraværsmeddelelse incl. sygemelding skrives i UDDATA+ inden kl. 8.00 fra første 

fraværsdag. Hvis dette ikke er muligt, kan fraværet meddeles på tlf. nr. 6310 2700 

mellem kl. 7.45 og 8.00. Fraværsmeddelelse skal ske på alle fraværsdage.   

4 Eleven skal til enhver tid overholde indgåede aftaler med ansættende myndighed om 

meddelelse af fravær.   

5 Skolen vil via en af elevens lærere reagere på et samlet fravær, der overstiger 5 dages 

varighed (uanset årsag), samt på alle former for ”udeblevet” (se definitionen under pkt. 

2), som gentager sig (uanset varighed).   

Eleven skal overholde ansættende myndigheds personalepolitik, og hvis eleven er 

udeblevet flere gange, indkalder læreren til en uddannelsessamtale. Det gøres klart for 

eleven at ”udeblevet” er uacceptabelt og gentagelse heraf kan medføre, at eleven må 

ophøre sin uddannelse.    

Elevens ansættende myndighed inviteres til at deltage i uddannelsessamtalen (gælder for 

elever med uddannelsesaftale).   

Alle elever kan tage en bisidder med til samtalen og er eleven under 18 år indkaldes 

forældrene også.   

6 For grundforløbselever sidestilles skolen med ansættende myndighed hvad angår 

punkterne 1 - 5.   

7 Uddannelserne forudsætter en vis mængde hjemmearbejde og opgaveafleveringer. Det 

er elevens eget ansvar at udføre hjemmearbejde efter undervisernes anvisning. 

Opgaver skal afleveres til den aftalte tid.   

8 I visse tilfælde vil projektarbejde og lign. kunne foregå uden for skolens område. 

Arbejde uden for skolen kræver i hvert enkelt tilfælde forudgående aftale med den 

ansvarlige underviser eller vejleder. Eleven skal aftale projektarbejdssted med vejleder, 

samt opgive telefonnummer, hvor eleven kan træffes.   

9 Reglerne for deltagelse i prøver, herunder aflevering af projektopgaver m.v. skal 

overholdes. Snyd med opgaver medfører en advarsel og krav om udarbejdelse af ny 

opgave. Snyd ved prøver vil medføre bortvisning fra prøven, der bedømmes som ikke 

godkendt og gælder dermed for et prøveforsøg.   

10 Skolen er 100% røgfrit område og skoletiden er røgfri. For en nærmere beskrivelse, se 

Rusmiddel-/rygepolitikken.    
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11 Eleven må ikke indtage alkohol på skolens område i sin undervisningstid, eller i 

tilknytning hertil, bortset fra ved særlige arrangementer, hvor skolen på forhånd har 

givet konkret tilladelse hertil. Fremmøde i beruset tilstand vil kunne medføre bortvisning.   

12 Skolen accepterer ikke, at eleven besidder eller distribuerer narkotiske stoffer på 

skolen, eller møder ind på skolen i påvirket tilstand.   

13 Tyveri og hærværk er ikke tilladt og vil blive anmeldt til politiet. Anmeldes en elev under  

18 år, orienteres forældre/værge. En sådan adfærd kan medføre øjeblikkelig 

udmeldelse af uddannelsen.   

 

14 Aggressiv, truende og voldelig adfærd er ikke tilladt og anmeldes til politiet. Anmeldes  

en elev under 18 år, orienteres forældre/værge. En sådan adfærd kan medføre 

øjeblikkelig udmeldelse af uddannelsen.   
 

15 Chikane og mobning af enkeltpersoner eller grupper er ikke acceptabelt. På samme 

måde er respektløs og forstyrrende adfærd ikke tilladt. Dette gælder, uanset om det 

finder sted mellem elever og lærere/ansatte eller mellem 2 eller flere elever. Det gælder 

også, uanset om det foregår på skolen i skoletiden direkte person til person eller via 

elektroniske sociale medier indenfor eller uden for skoletiden.   

16 Skolen er ikke offentligt rum. Optagelse med lyd eller billeder må derfor kun finde sted 

efter forudgående orientering til den pågældende lærer og de øvrige elever i klassen. 

Offentliggørelse af lyd eller billeder må kun ske efter forudgående aftale med de 

pågældende per- soner.   

17 Skolens elever er medansvarlige for at opretholde et godt og sundt læringsmiljø, 

herunder at deltage i oprydning. Elever er personligt ansvarlige for lånte 

undervisningsmaterialer - herunder IT- og AV- udstyr.   

18 Skolens ordensregler gælder også ved studierejser, ekskursioner mv. med mindre der 

på enkelte konkrete områder aftales andet.   

       

   

         

   

Du står med nøglen til en 

spændende uddannelse og et 

godt karriereforløb.   

   

Smid den endelig ikke væk!   
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Rusmiddel-/rygepolitik for Social- og Sundhedsskolen Fyn   
Rusmiddel-/rygepolitikken er udarbejdet, for at du præcist ved, hvordan vi på skolen stiller os til 

brug og misbrug af rusmidler, eller til rygning på skolens område og indenfor den normale 

skoletid.    

   

Formålet med at sikre en røgfri skole er, at vi vil tilgodese øget sundhed for den enkelte og for 

miljøet. Sundhed for såvel rygeren som i forhold til passiv rygning. Vi arbejder i uddannelserne 

med bl.a. livstilssygdomme og betydningen af at være gode rollemodeller for dem vi skal betjene 

professionelt. Derfor skal Social- og Sundhedsskolen Fyn være røgfri.   

   

Rygepolitikken gælder for alle ansatte, kursister og elever, samt gæster.   

Vi vil gerne hjælpe dig videre, hvis du bruger eller misbruger rusmidler, eller har problemer med 

at afholde dig fra at ryge. Har du brug for hjælp, så tag en snak med den holdansvarlige 

tovholder, eller den lærer du synes du har bedst kontakt med.   

   

Rusmidler:   

• Hvis du anvender narkotiske stoffer vil du efter vores opfattelse ikke være i stand til at få 

fuldt udbytte af uddannelsen og de nødvendige relationer på skolen.   

Du må derfor ikke bruge (indtage), besidde eller distribuere narkotiske stoffer i skoletiden 

el- ler i en periode forud for denne, hvis det kan medføre, at du møder påvirket i skole.   

   

• Det er en grov overtrædelse af skolens ordensregler både at indtage, formidle og 

forhandle narkotika. Hvis der opstår begrundet mistanke om, at du medbringer 

euforiserende stoffer, kan du blive bedt om at tømme dine lommer, taske m.v., så alle dine 

ejendele kan gennem- ses. Hvis vi finder narkotika hos dig, vil der ske politianmeldelse. 

Hvis du nægter at medvir- ke, inddrages dette i en helhedsvurdering i forhold til din 

fortsatte uddannelse.   

   

• Ved begrundet mistanke om misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer (narkotika og 

hash m.v.), bliver du indkaldt til en uddannelsessamtale, hvor din fortsatte uddannelse 

drøftes. Ved samtaler, som kan have konsekvens for dit uddannelsesforløb, vil en 

repræsentant for din arbejdsgiver altid blive inviteret med.   

   

• Du må ikke indtage alkohol på skolens område i eller umiddelbart før din undervisningstid, 

bortset fra ved særlige arrangementer, hvor skolen på forhånd har givet konkret tilladelse 

til det. Overtrædelse af dette vil også medføre afholdelse af en uddannelsessamtale, som 

kan have betydning for din fortsatte uddannelse.   

   

Da skolen i forhold til din ansættelse (gælder ikke for grundforløbselever1), fungerer som ét af 

skiftende arbejdssteder, så vil din arbejdsgiver altid blive orienteret om din adfærd på skolen, 

hvis der er den mindste tvivl om forløbet af din fortsatte uddannelse.   

      

Din arbejdsgiver har lovmæssig mulighed for at teste dig for brug af narkotiske stoffer og alko- 
hol. Det er arbejdsgiveren, der beslutter, om en sådan testning skal gennemføres, hvis der er 

mistanke om misbrug.   

   

                                                



   

 

1 Grundforløbselever er i forhold til ordensreglerne 

altid underlagt skolens bestemmelser.  
2 Ungdommens Uddannelsescenter.   
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Er du under 18 år, vil dine forældre eller den, der har forældremyndigheden, altid blive indkaldt til 

samtale og orienteret om sagens forløb samt evt. aftaler. Er der risiko for afbrud af din 

uddannelse vil det lokale UU-center2 også blive inddraget.   

   
Rygning:   

• SOSU Fyns vision er blandt flere at vi skal være en sundhedsfremmende og attraktiv 

uddannelsesinstitution. Derfor er vi også optaget af at gå forrest blandt erhvervsskolerne i 

forhold til at mindske rygning for både skolens elever, kursister og skolens personale.   

  

• Derfor er skoletiden og skolens matrikel røgfri.   

  

• Skolens signalværdi om sundhed er væsentlig for os. Vi ønsker at ikke-rygere forbliver 

ikke-rygere og at rygere ryger mindre eller holder helt op.  

  

• Rygning er forbundet med følelser og afhængighed. Det er ikke nemt at stoppe. Derfor vil 

vi gerne møde rygere positivt. Vi vil gerne fastholde samtalen som det bærende element 

for broen mellem skolens ordensregler og elever og kursister, der ryger.  

  

• Politikken gælder for alle typer af tobak/rygning herunder også brugen af E-cigaretter.   
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