TEC – ORDENSREGLER

TEC Ordensregler
Baggrund

→→ TECs formål er teknologisk og erhvervsrettet dannelse - vi uddanner fagligt stolte
og dygtige mennesker.
→→ På TEC tager vi godt i mod vores elever og giver medbestemmelse og frihed under ansvar.
→→ På TEC har vi et levende, innovativt og trygt lærings- og arbejdsmiljø.
→→ Et af formålene med TECs uddannelser er at udvikle dig som elev, så du får de
færdigheder og kompetencer der skal til for at begå dig i samfundet efterfølgende.
→→ TEC udgør rammen om et uddannelsesmæssigt, fagligt og socialt fællesskab,
hvor du indgår på lige vilkår med dine kammerater. Det faglige og de fælles sociale aktiviteter er i centrum.
→→ TEC er en uddannelsesinstitution, hvor vi udviser respekt og tolerance overfor
hinanden og mødes på tværs af tro, holdninger og traditioner.
→→ Vi skal tale et sprog, så alle skal kunne deltage i det sociale fællesskab.

Kollektiv
og personlig
adfærd

→→ På TEC viser vi respekt for vores medmennesker. Vi optræder hensynsfuldt - både i
skolen og på vej til og fra skolen. TECs ordensregler gælder også, når du i skoletiden
bevæger dig udenfor skolens område.
→→ Politiske partier kan efter aftale få adgang til TEC, hvis de deltager i debatarrangementer, hvor en bredere kreds af folketingets partier er repræsenteret, eller hvis de inviteres til arrangementer, hvor formålet er at drøfte TEC og TECs uddannelser.
→→ På TEC opfatter vi religiøs overbevisning som en privat sag. Derfor må du ikke
missionere eller opstille og håndhæve religiøse moralregler over for andre eller
udøve religiøse ritualer på TEC.
→→ Samfundsengagerede ungdomsorganisationer kan efter aftale få adgang til TEC,
hvis de aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne
bidrager med, foregår i en konstruktiv tone og har respekt for mangfoldighed.
Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.
→→ Du må ikke være i besiddelse af, indtage eller være påvirket af rusmidler på skolen.
Sociale efter-skole-aktiviteter på skolen kan dog tilrettelægges med alkohol, dog
sådan at alle kan deltage - også uden at skulle drikke alkohol.
→→ Det er ikke tilladt at ryge indendørs på TEC eller at ryge udendørs på TECs område eller i
og omkring indgangspartier. Dette gælder alle former for rygning, også e-cigaretter. Der
kan dog ryges i afmærkede rygezoner på nogle af TECs adresser.
→→ På TEC accepterer vi ikke vold, truende adfærd eller hån, skældsord o.lign.
→→ På TEC tolererer vi ikke chikane eller mobning. Det er ikke tilladt at vise og/eller
dele billeder eller videoer, som kan have et krænkende indhold.
→→ På TEC forventer vi, at du rydder op efter dig selv og bidrager til at opretholde et
ordentligt miljø, uanset hvor på skolen du befinder dig.
→→ På TEC tager hver og én ansvar for at passe på skolens bygninger og inventar.
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Sikkerhed

→→ For at undgå arbejdsskader skal du følge sikkerhedsanvisninger for den pågældende
uddannelse, f.eks. skal der anvendes værnefodtøj på mange værksteder.
→→ TEC er ikke erstatningspligtig for tab af ejendele, heller ikke ved tyveri. Vi anbefaler, at
du opbevarer værdigenstande i aflåste skabe.
→→ Ophold i undervisningslokaler, laboratorier og værksteder i pauserne skal være aftalt
med dine lærere.
→→ På TEC skal du altid kunne identificeres. Du skal fremvise studiekort på forlangende.
→→ Ved alarmering skal du følge instruksopslag og personalets instrukser.

IT

→→ Følg skolens regler om brugen af it-udstyr m.m.
→→ På TEC forventer vi, at du behandler elever og ansatte respektfuldt
og hensynsfuldt, også når du bruger de digitale medier fx e-mail,
Facebook eller itslearning/Lectio.

Øvrigt

→→ Der kan lokalt være tilføjelser til ordensreglerne omkring lokale forhold.
De lokale tilføjelser skal godkendes af TECs direktion.
→→ Hvis du ikke lever op til TECs regler, kan det få forskellige konsekvenser for
din uddannelse. Du kan få mundtlige og skriftlige advarsler. Sker det gentagne
gange, kan du risikere at blive bortvist fra skolen og meldt ud af din uddannelse.
Hvis du går på EUD og har en uddannelsesaftale, vil skolen give mester besked
om brud på ordensreglerne.
→→ Skolen vil først advare dig om, hvilke konsekvenser dine overtrædelser vil få, så
du har mulighed for at rette op på problemet. I særligt alvorlige tilfælde eller i
gentagelsestilfælde kan sanktionen dog iværksættes uden forudgående advarsel.
→→ Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte din underviser
eller vejleder.
→→ Du har ret til at klage over afgørelser i forbindelse med brud på studie- og
ordensregler. Det kan du læse mere om i klagevejledningen.

Gælder fra 1. april 2015 for HTX, og 1. maj 2015 for øvrige områder. Revideret pr. 1. august 2016.
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Rettigheder og pligter i
uddannelsen
De følgende rettigheder og pligter er en del af TECs ordensregler og indeholder regler
om din deltagelse i undervisningsrelaterede aktiviteter. De beskrevne rettigheder og
pligter gælder EUD og HTX. Reglerne for EUD omfatter også EUV, EUX og 10. klasse.
Der gælder særlige regler for Praktikcenteret, AMU og Way2Go.

Rettigheder

Pligter

Digitale
platforme

Du får information om den daglige
undervisning/øvrige aktiviteter via
Elevplan/itslearning (EUD) eller Lectio
(HTX).

Du er forpligtet til dagligt at holde dig
informeret via Elevplan/itslearning eller
Lectio. Du er forpligtet til at sørge for,
at dit telefonnummer og din e-mail står
korrekt.

Tilstedeværelse
og mødepligt

Du kan til enhver tid se dit skema på
Elevplan (EUD) eller Lectio (HTX).

Du har mødepligt til alle former for undervisning, herunder prøver, ekskursioner,
samt møder med din kontaktlærer mv.

Skemaændringer vil fremgå senest en
uge inden planlagt undervisning,
medmindre skemaændringen skyldes
akutte forhold (eks. sygdom).

Vi forventer, at du deltager aktivt i alle
undervisningsaktiviteter.

På EUD modtager du en sms i tilfælde
af aflysning af undervisning.

Fravær

Du får oplysninger om ferie og fridage
ved opstart på dit skoleforløb.

Skolen registrerer dit fravær. For meget
fravær kan medføre, at du bliver erklæret
studieinaktiv.

Deltagelse i elevrådsmøder/-elevforum,
skolens sikkerhedsudvalg og kantineudvalg samt deltagelse i lokale uddannelsesudvalg eller i bestyrelsesmøder i
TECs bestyrelse registreres ikke som
fravær. Den lokale ledelse kan godkende
øvrigt fravær, der dog stadig registreres
som fravær.

Sygdom
EUD: Du skal melde dit fravær på sms
eller registrere dette direkte i Elevplan
inden mødetid den første sygedag.
Har du uddannelsesaftale, skal du også
underrette praktikvirksomheden/mester.

Du kan se dit fravær på skolens digitale
platforme.

HTX: Ved mere end 2 dages sygdom
skal du informere din kontaktlærer. Efter
sygdom eller andet fravær skal du notere
fraværsårsag i Lectio under fravær.

Ved hyppigt fravær bliver du kontaktet
af skolen.

Du skal informere sekretæren om lovligt
fravær (deltagelse i elevrådsmøder mv.).
For alle elever gælder, at hvis du går syg
hjem, skal du give besked til din lærer.
TEC kan i særlige tilfælde kræve en
lægeerklæring. Som hovedregel betaler
du selv for den.
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Rettigheder
Hjemmearbejde
og opgaveaflevering

EUD: Du får en overordnet plan over
forventede opgaveafleveringer senest
en uge efter skoleperiodens start. Mindre
justeringer i planen kan forekomme.
HTX: Du får en plan over forventede
opgaveafleveringer senest en måned
inde i semestret. Dine undervisere lægger
opgaveformuleringer og materiale på
Lectio med minimum 48 timers varsel.
Du får respons på opgaven højst 4 uger
efter aflevering

Evaluering og
feedback

Dine lærere arbejder systematisk med
at følge din og andre elevers læring og
anvender evaluering til at give løbende
feedback, sætte mål og tilpasse
undervisningen.

Pligter
Du skal aflevere projektopgaver og
skriftlige opgaver til den fastsatte tid.
Skolen registrerer dine skriftlige afleveringer. For mange manglende skriftlige
afleveringer kan medføre at du bliver
erklæret studieinaktiv. Endvidere kan
manglende skriftlige opgaver medføre
at du mister retten til at gå til eksamen.
Ved afskrift eller anden form for snyd
træffer skolens leder beslutning om,
hvilken sanktion der skal iværksættes.
Eksamensreglementet for EUD ligger i
Elevplan.
Eksamensreglementet for HTX ligger i
Lectio.

Undervisningen evalueres løbende og
som afslutning på hvert undervisningsforløb.

Brug af IT i
undervisningen

Sanktioner

Du får information om forventet brug
af it i undervisning ved starten på
skoleperioden/semesteret.

På HTX og EUX er du forpligtet til at
medbringe din egen computer til
undervisningen.

Du vil modtage information om, hvordan
man bruger skolens digitale platforme.
Din lærer kan til enhver tid fastsætte
regler om brug af elektronisk udstyr fx
smartphones, tablets mv. i undervisningstiden.

Ved virtuel undervisning oplyser læreren
dig om, hvilke regler der gælder for aktiv
deltagelse.

Skolen vil først advare dig om, hvilke
konsekvenser dine overtrædelser vil
få, så du har mulighed for at rette op
på problemet. I særligt alvorlige tilfælde
eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen
dog iværksættes uden forudgående
advarsel.

Hvis du ikke lever op til dine pligter
beskrevet i studiereglerne, kan det få
forskellige konsekvenser for din uddannelse. Du kan få mundtlige og skriftlige
advarsler. Sker det gentagne gange, kan
du risikere at blive udelukket fra fortsat
undervisning.

Du har ret til at klage over afgørelser i
forbindelse med brud på studie- og
ordensregler. Det kan du læse mere om
i klagevejledningen.

Hvis du går på EUD og har en uddannelsesaftale, vil skolen give mester besked
om brud på reglerne, og ligeledes aftale
sanktioner med mester.

Der kan lokalt være præciseringer og supplement til reglerne. Dine undervisere informerer
om disse ved start på uddannelsen.

3817 7000
tec@tec.dk

