Samværs- og ordensregler for FGU Nord
Vi behandler hinanden med respekt.
Vi er hensynsfulde over for hinanden i skolen - også på vej til og fra fra skolen. Ordensreglerne gælder også, når
du i skoletiden bevæger dig uden for skolens område.
Du skal møde hver dag og til tiden!
På den måde får du mest ud af dit ophold. Det har konsekvenser for din skoleydelse, hvis du udebliver uden gyldig
grund. Er du syg skal du huske at ringe til skolen.
Du skal deltage aktivt i undervisningen.
Det gælder også fælles aktiviteter, ekskursioner, praktik, kombinationsforløb m.m.
Du skal selv være med til at holde/gøre rent på din arbejdsplads, dit lokale og fællesområderne.
Et rart og trygt skolemiljø omfatter også rare lokaler at færdes i, udstyr og inventar der fungerer, pæne
udendørsområder m.m. Her har du et medansvar!
Du skal overholde sikkerhedsforskrifter.
I nogle fag/værksteder er der krav til beklædning; det kan være af sikkerhedsmæssige årsager; det kan være af
praktiske hensyn; det kan være af hygiejnemæssige grunde.
FGU Nord er en mobbefri skole.
Det gælder på skolen, og det gælder på diverse digitale/sociale medier.
Voldelig og truende adfærd tolereres ikke.
Konsekvensen er bortvisning.
Rygning sker kun på anviste områder.
Dette gælder alle former for rygning - også e–cigaretter.
Du må ikke være i besiddelse af, indtage eller være påvirket af rusmidler på skolen.
Sociale aktiviteter efter skoletid på skolen kan tilrettelægges med alkohol dog sådan at alle kan deltage – også
uden at drikke alkohol.
Du må ikke foretage lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens
private forhold.
Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.
Det gælder også optagelser af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig
unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf.
På FGU Nord opfatter vi religiøse overbevisninger som et privat anliggende.
Du må ikke missionere eller opstille og håndhæve religiøse moralregler over for andre.
På FGU Nord opfatter vi politiske (herunder partipolitiske) og ideologiske overbevisninger som et
privat anliggende.
Med mindre andet er aftalt i særlige tilfælde med skolens ledelse (f.eks. i tilknytning folketings- eller
kommunevalg), må du derfor ikke benytte skolen som afsæt eller platform for politisk hvervning, agitation eller
propaganda.
FGU Nord har ikke erstatningspligt for tab af ejendele, heller ikke ved tyveri.
Vi opfordrer derfor til at du opbevarer værdigenstande på dig.
Ved alarmering skal du følge instruksopslag og personalets anvisninger.
Du kan bruge dit eget it-udstyr i undervisningen.
Det er ikke tilladt at gøre noget ulovligt ved opkobling på skolens net. Du skal til enhver tid følge anvisninger for
brug af mobile enheder i dit fag/værksted.
Parkering af køretøjer skal ske på anviste parkeringsområder.

