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Studie- og ordensregler på hovedforløb 
Tietgen Business 
 
Studieregler 
 
Mødepligt 
Du har mødepligt til al undervisning på Hovedforløbet og skal møde til de fastsatte 
tidspunkter det værende sig gældende ved både tilstedeværelses- og onlineunder-
visning. 
De hjemmeopgaver, der udleveres, skal afleveres til aftalt tid, og udarbejdes inden-
for de rammer Tietgen Business har fastsat. 
 
Fravær 
Al fravær uanset grund medregnes i det samlede fravær. Da skoleopholdene er af 
begrænset varighed, er al fravær kritisk. Det er op til den enkelte underviser at af-
gøre, om dine skoleophold kan godkendes som gennemført.  
Der kan være forskellige årsager til fravær, og på Tietgen Business lægger vi vægt 
på at tage individuelle vurderinger. Derfor tages der udgangspunkt i den konkrete 
situation i behandlingen af fravær. Tietgen Business kan på forlangende kræve op-
lysninger om årsag samt dokumentation for fravær. Al fravær registreres. 
 
 
Generelle ordensregler 
 
På Tietgen Business færdes dagligt mange elever, lærere og medarbejdere. For at 
skabe og give plads til hinanden, er der nogle almindelige regler, vi forventer der 
følges: 
 

 At du møder og er aktiv i undervisningen 
 At du viser respekt og hensyn til både mennesker og de fysiske rammer 
 At du gennem din adfærd og sprogbrug fremmer en god omgangstone på 

Tietgen Business 
 At din personlige fremtræden er i overnesstemmelse med virksomhedernes 

normer. 
 At du respekterer de anviste rygeområder 
 At du slev tager ansvar for opbevaring af værdigenstande – Tietgen Busi-

ness  erstatter ikke bortkomne værdigenstande. 
 At du rydder op efter dig selv. 

 
På Tietgen Business accepterer vi ikke: 
 

 Mobning 
 Snyd med opgaver o. lign. 
 Narkotika på Tietgens Business område 
 Alkohol i undervisningstiden 
 Støjende, larmende, beruset eller på anden måde forstyrrende adfærd. 
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Konsekvenser af overtrædelse af Tietgens Business studie- og ordensreg-
ler: 
 
Uddannelseschefen og koordinatoren på den pågældende uddannelse afgør, hvad 
der skal ske som følge af en eventuel overtrædelse eller af eventuelt fravær. Ek-
sempler på konsekvenser kan være: 
Samtale (tilrettevisning) 
Skriftlig advarsel (sendes til praktikvirksomheden)  
Bortvisning fra undervisning 
Bortvisning fra ”skolehjem” på Rugårdsvej 
 
En bortvisning sker først efter en forudgående skriftlig advarsel og efter en udta-
lelse/samtale med parterne. 
 
I særligt grove tilfælde kan der ske en bortvisning uden forudgående skriftlig advar-
sel, f.eks. i tilfælde af vold/chikane, narkotika o.lign. 
 
Ikke studieaktiv 
Vurderer dine undervisere, at du ikke deltager i undervisningen, afleverer opgaver, 
deltager i gruppeopgaver o.lign., bliver dit skoleophold vurderet som ikke gennem-
ført, og du får ingen vurdering og skal eventuelt gå perioden om. 
 
Ansvar 
Beskadigelse af Tietgen Business undervisningsmaterialer, udstyr, inventar og byg-
ninger medfører normalt erstatningsansvar. Det samme gælder manglende afleve-
ring af bøger og andre undervisningsmaterialer. 
 
Snyd 
Afleverer du en opgave, vi kan dokumentere, du ikke selv har udarbejdet (helt eller 
delvist), medfører det en advarsel, samt opgaven betragtes som ikke afleveret. 
Snyd eller forsøg derpå i forbindelse med eksamen, behandles i overensstemmelse 
med eksamensreglementet. 
 
 


