
ORDENSREGLER OG REGLER OM FRAVÆR 
Skov- og naturtekniker på skovskolen

ORDENSREGLER 
Som elev på Skovskolen er der nogle generelle regler, du skal følge i hver-
dagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. 

Vi forventer helt overordnet, at du viser hensyn og tænker dig om i din 
omgang med andre. Alle behandles lige, uanset deres køn, etniske bag-
grund og personlige særpræg.

• Det er forbudt at indtage, besidde, uddele eller videresælge eufori-
serende stoffer og rusmidler, der er forbudt i dansk lovgivning. 
Overtrædelse af denne regel vil medføre bortvisning fra skolens 
område, og der vil ske en politianmeldelse

• Der må ikke indtages øl eller spiritus i arbejdstiden
• Man skal være frisk og klar til at deltage ved arbejdstidens begyn-

delse. Skønner underviseren, at det ikke er tilfældet, får man ulov-
ligt fravær, indtil man igen kan deltage på en rimelig og ansvarlig 
måde 

• På Skovskolen er der flere, der går på jagt i fritiden, og nogle med-
bringer deres jagtvåben på skolen. Våben skal opbevares i de dertil 
indrettede rum. Der må ikke løsnes skud eller affyres nogen form for 
fyrværkeri på området. Overtrædelse af reglen medfører øjeblikkelig 
bortvisning fra skolens område. I gentagelsestilfælde vil der ske bort-
visning fra uddannelsen

• Hunde må ikke holdes på skolens matrikel
• Lånes skolens udstyr uden for skoletiden, skal skolens retningslinjer 

for anvendelse følges fx ved lån af bil, kajak og klatregrej 
• Skader, som forvoldes på skolens eller andres ting, kan kræves er-

stattet efter de almindelige erstatningsregler
• Man må ikke udvise en adfærd, der er til stor gene eller fare for 

andre elever eller ansatte på Skovskolen. En sådan adfærd kan 
medføre bortvisning

Ved overtrædelse af disse regler vil praktikværten blive orienteret.



FRAVÆR 
REGLER OM FRAVÆR
1. Der er mødepligt
2. Du skal meddele sit fravær i Elevplan inden undervisningen starter. 

Husk at angive årsag.
3. Du kan evt. også meddele fraværet til faglæreren (telefon, sms)
4. Faglæreren registrerer dagligt fravær i Elevplan
5. Der skelnes mellem godkendt og ikke godkendt fravær
6. Hvis du ikke har meddelt fravær i Elevplan,  

er det ikke godkendt fravær 
7. Ved ikke godkendt fravær kan praktikværten ikke modtage lønre-

fusion for de pågældende lektioner; praktikværten kan derfor 
vælge at trække dig i løn

8. Tilsvarende kan skolen, hvis du er i skolepraktik, ved ikke godkendt 
fravær, trække dig i skolepraktikydelse

TYPER AF FRAVÆR
Godkendt fravær er: 
• Sygdom og fravær meddelt i forvejen til faglærer/uddannelsesleder 

og skrevet ind i Elevplan ved undervisningen start
• Besøg hos læge eller tandlæge, der ikke kan placeres uden for 

skoleperioden
• Dødsfald og begravelse i nærmeste familie.
• Mærkedage i nærmeste familie
• Ansættelsessamtale, forsvarets dag samt køreprøve (skal dokumenteres)

Ikke godkendt fravær er:
• Kommer for sent, uanset årsag, fx forsinkelse med bus eller tog
• Du har ikke meddelt et fravær ind i Elevplan
• Ferierejser

KONSEKVENSER AF FRAVÆRET: 
Elevrefusion til praktikvært i forbindelse med ikke godkendt fravær:

• Har du et fravær på mere end 4 timer, får din praktikvært udbetalt til-
svarende mindre i refusion

• Uddannelsesadministrationen indberetter fraværet efter hver skoleperiode
• Det tager 1-2 uger før praktikværterne bliver trukket i lønrefusion
• Praktikværten kan vælge at trække dig tilsvarende i løn

FRAVÆRSPROCEDURE
Hvis du har fravær af et omfang, der kan få følger for din uddannelse, 
sætter vi en række foranstaltninger i gang:

• Ved fravær på 10 procent af en skoleperiode får du en skriftlig ad-
varsel og din praktikvært bliver orienteret

• Ved fravær på 20 procent af en skoleperiode får du en skriftlig advarsel, 
og du bliver indkaldt til en samtale. Samtalen kan foregå ved et person-
ligt møde eller pr. telefon. Din praktikvært bliver også inviteret til at del-
tage i samtalen

• Ved fravær på 50 procent af en skoleperiode vurderer vi som udgangs-
punkt, at du ikke har opfyldt kriterierne for at kunne gennemføre ud-
dannelsen. Uddannelseslederen vil foretage en vurdering af, om du 
kan fortsætte. Hvis dette vurderes muligt, vil det typisk betyde en for-
længelse af uddannelsestiden. Er du i skolepraktik vurderer vi, at du 
ved 50% fravær ikke lever op til kravene for skolepraktik. Du vil derfor 
ikke kunne fortsætte i skolepraktikken

Din fraværsprocent kontrolleres jævnligt i løbet af en skoleperiode. 

UDELUKKELSE FRA FORTSAT UNDERVISNING
Hvis du har forsømt al undervisning i mere end to uger i træk uden at 
have kontaktet skolen, undersøger uddannelsesvejlederen, om du ønsker 
at fortsætte din uddannelse. Praktikværten vil også blive inddraget. 

• Ønsker du at fortsætte i uddannelsen, følger vi fremgangsmåden 
ved fravær 

• Hvis vi ikke kan få fat i dig, sender uddannelsesadministrationen et 
brev til både dig og din praktikvært. I brevet vil stå, at vi betragter dig 
som udmeldt

FRAVÆR I DET ENKELTE FAG
Hvis du i et fag har et fravær på 20 % og derover, vil det typisk ikke være 
muligt at opfylde alle fagets mål. I tilfælde af godkendt fravær tilbydes du 
derfor at tage faget om. Det kan betyde en forlængelse af din uddannel-
sestid. I fag med beståelseskrav vil du altid blive tilbudt at tage faget om, 
såfremt vi vurderer, at du er egnet til at fortsætte på uddannelsen. Dette 
vil også betyde en forlængelse af uddannelsestiden.

I særlige tilfælde hvor vi vurderer, at du har opnået fagets mål, kan vi 
afvige fra reglen.

ELEVER I SKOLEPRAKTIK
Er du i skolepraktik gælder ovenstående fremgangsmåde ved fravær, når 
du er på skoleophold.  Hvis fraværet er ’ikke godkendt’, vil du som ud-
gangspunkt blive modregnet tilsvarende i skolepraktikydelse.

Når du er i praktik, gælder fraværsreglerne fra skolepraktikcenteret.

FIND VIDEN PÅ HJEMMESIDEN  www.ign.ku.dk/skov-og-naturtekniker/ 




