
 
 
 
 
 

 
 
 

Skolens trivsels- og ordensreglement gældende for 
erhvervsuddannelserne på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 
 
Grundlaget for godt og succesfuldt samvær er gensidig respekt. Respekt for hinanden som 
mennesker, respekt for hinandens synspunkter og respekt for hinandens ting. Gensidig respekt er 
på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Bhsund) en tillid til og forventning om, at når man 
behandler andre mennesker ordentligt, bliver man også selv behandlet ordentligt. Formålet med 
skolens trivsels- og ordensreglement er, at vi alle trives under uddannelse. Det betyder også, at 
alle har ansvar for aktivt at bidrage til at løse konflikter og manglende trivsel i de enkelte klasser 
og på skolen generelt.  
 

Grænseoverskridende adfærd 

På Bhsund anser vi al adfærd, som ødelægger eller forstyrrer et godt lærings-, undervisnings- og 
arbejdsmiljø som uacceptabel. Vi forventer derfor, at alle elever og medarbejdere på 
uddannelserne udviser respekt for fællesskabet og mangfoldighed. Vi respekterer individets ret til 
forskellighed og forventer, at den enkeltes adfærd såvel i det fysiske som virtuelle rum udviser 
respekt for andre.  
 
Hvis du som elev eller kursist oplever noget, du finder grænseoverskridende eller krænkende ift. 
dine personlige grænser, kan du altid henvende dig til en underviser eller til uddannelseslederen. 
Du kan også skrive til skolens mail: bhsund@bhsund.dk  
Grænseoverskridende og krænkende adfærd kan f.eks. være mobning, seksualiserende adfærd 
og seksuelt krænkende adfærd, truende adfærd, chikane, vold eller trusler om vold. Dette 
gælder både, hvis det sker på uddannelsesinstitutionen, i praktik, telefonisk, via SMS, mail eller 
på sociale medier. 
Alle henvendelser bliver taget alvorligt og bliver med det samme undersøgt grundigt og 
respektfuldt. Ledelsen vil følge op med de nødvendige handlinger og forholdsregler. En 
grænseoverskridende og krænkende adfærd kan medføre en advarsel eller i alvorlige tilfælde en 
øjeblikkelig, tidsbegrænset eller varig bortvisning. 
 
 
Kriminelle handlinger  
 
Kriminelle handlinger accepteres ikke på skolen. Det kan f.eks. være terror, vold, trusler om vold, 
seksuelle krænkelser af grov karakter, tyveri, hærværk, ulovlig brug af computer 
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m.m. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra skolen. Kriminelle handlinger 
anmeldes endvidere til politiet. 
 
 
Alkohol og euforiserende stoffer 
 
Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af hverken alkohol eller euforiserende stoffer på 
skolen. Rektor eller dennes stedfortræder er de eneste, der i forbindelse med elevarrangementer 
kan dispensere fra forbuddet mod alkoholindtagelse. Overtrædelse af reglerne kan medføre 
bortvisning fra skolen. 

 

Fremmøde, fravær og sygemelding 

Du har mødepligt til samtlige timer i alle skoleperioder. Dine fraværsdage registreres i Uddata+.  
Dit evt. fravær videregives til ansættende myndighed via praktikpladsen.dk, hvor ansættende 
myndighed har adgang, eller ved henvendelse fra ansættende myndighed. 
Også for sent fremmøde registreres i Uddata+ 
 
Ved sygemelding skal du selv melde sygdom i Uddata+ inden kl. 8.00. Ved problemer med Uddata+ 
kan du skrive en mail til skolens mail: bhsund@bhsund.dk.  
 
Du går på en fuldtidsuddannelse, og hvis du er i ansættelse, er du ansat på fuld tid også i 
skoleperioderne. I de 37 timer er der afsat tid til hjemmearbejde, så du kan: 
 
• Møde velforberedt til timerne og derved blive en aktiv medspiller. 
• Aflevere dine opgaver til den fastsatte tid. 
• Gennem refleksion udvikle dine faglige og personlige kompetencer. 
 
Ved undervisningens start er det forventet, at elever er til stede og ikke forlader undervisningen 
i utide. Du skal vise engagement i undervisningen. Det gøres ved, at du deltager aktivt og 
samarbejdsvilligt samt udviser fleksibilitet. Derved påtager du dig et medansvar for din egen 
uddannelse. Ved fravær, manglende engagement eller manglende hjemmearbejde indkaldes du til 
samtale. Du kan evt. efterfølgende indkaldes til en helhedsvurdering med henblik på dit videre 
uddannelsesforløb. 
 
 

Mobiltelefoner og digital adfærd 

Din telefon skal være slukket eller på lydløs i timerne – medmindre du skal bruge telefonen i 
forbindelse med undervisningen. 

Du må ikke tage billeder eller optage lyd eller film af dine undervisere og elevkammerater i 
undervisningen på Bhsund, medmindre du har deres tydelige samtykke. Det gælder både, når 
undervisningen er virtuel og ved fysisk fremmøde. Denne regel har vi, fordi vi omgås med respekt 
og passer på hinanden. Du må heller ikke dele billeder eller optagelser af dine undervisere og 
elevkammerater uden deres samtykke, da der er tale om persondata, og det derfor er imod 
reglerne i GDPR-lovgivningen. 

Elever har pligt til dagligt at tjekke sin skolemail og at sørge for at studieadministrationen har 
det rigtige mobilnummer. 
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Adfærd på sociale medier i og uden for undervisningstiden, der har betydning for 
uddannelsens undervisningsmiljø er omfattet af disse ordensregler. Det betyder at der skal 
anvendes en saglig og ordentlig tone ifm. kommunikation på vores fælles læringsplatforme. 
 
Det er ikke tilladt at være aktiv på de sociale medier i undervisningstiden, medmindre det er 
en aktivitet, der er igangsat af underviseren.  
 
Gentagen uacceptabel digital adfærd vil medføre en samtale med uddannelseslederen og kan 
medføre en advarsel eller i alvorlige tilfælde en øjeblikkelig, tidsbegrænset eller varig 
bortvisning.  
 

Opgaveaflevering og plagiat 

Individuelle opgaver og gruppeopgaver skal afleveres indenfor fastsatte tidsfrister. Manglende 
aflevering kan have indflydelse på din standpunktsbedømmelse og indstilling til prøve. 
Det er ikke tilladt at kopiere/plagiere dele af eller hele tekster, f.eks. fra andres opgaver, bøger 
eller internettet. 
Plagiat kan have konsekvenser for det videre uddannelsesforløb.  

 

Oprydning 

Bhsund har flotte bygninger og gode læringsrum med blandt andet velfærdsteknologisk udstyr. 
Det har vi alle sammen et ansvar for at passe godt på. Det betyder, at alle rydder op efter sig og 
efterlader lokaler og områder i pæn og ordentlig stand med vinduer lukkede. 
 

Rygning 

Bhsund er en del af Campusfællesskabet, og vi har røgfri skoletid. Det er ikke tilladt at ryge 
indenfor og udenfor i områderne omkring Campus. Heller ikke i pauser mellem lektioner. Med 
rygning forstås alle former for rygning, inkl. elektroniske cigaretter og snus. 

Se desuden Bhsunds rygepolitik på Bhsund.dk  

 

Tyveri 

Klasselokalerne er ikke aflåst i pauserne. Det er derfor den enkelte elev/kursists eget ansvar at 
tage pung, mobil og andet værdifuldt med sig, når klasselokalet forlades. Hvis en elev/kursist får 
stjålet noget, skal vedkommende selv anmelde det til politiet og orientere sin 
uddannelsesinstitutionens ledelse om tyveriet. Bhsund erstatter ikke stjålne effekter. 
 
 
Praktik 
 
Når du som elev er i praktik eller i virksomhedsforlagt undervisning, skal du følge gældende 
ordensregler på praktikstedet. 
 
 
 
 



 
 

Sanktioner ved overtrædelse af skolens trivsels- og ordensreglement 

Da vi på Bhsund værner om de gode relationer og det gode miljø, kan det få konsekvenser, hvis du 
som elev ikke lever op til skolens trivsels- og ordensreglement. Det er skolen, der vurderer, om 
reglerne er overtrådt. 

Skolen kan alt efter situationens alvor og overtrædelsens karakter iværksætte følgende 
sanktioner: 

• Indkaldelse til samtale og mundtlig advarsel 
• Skriftlig advarsel 
• Bortvisning i en kortere eller længere periode 
• Permanent bortvisning fra skolen/ophør af uddannelsesforløb/ophævelse af 

uddannelsesaftale i særligt alvorlige tilfælde 
• Politianmeldelse i særlig alvorlige tilfælde 

Der er notatpligt, er man under 18 år, vil forældre blive informeret. Er man i et 
ansættelsesforhold, foregår sanktionerne i samarbejde med ansættende myndighed. 

 
Lovgrundlag 
 
Skolens ordensregler er udarbejdet ud fra: 
 
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr. 1395 af 28/09/2020, med særlig vægt på 
§50 og § 62. 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 1619 af 27/12/2019, med særlig vægt på §54, 
§79, §81, §82, §86-88 og §139. 
 
 
 
 
 


