Fravær og manglende aflevering af opgaver kan medføre advarsel og i sidste instans udmeldelse fra
skolen.
Når der træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af studie- og ordensreglerne,
gælder følgende:
a) Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring,
begrundelse og klagevejledning følges. For elever/kursister, der er undergivet forældremyndighed,
inddrager, informerer og partshører skolen forældremyndighedens indehaver ved sagens
behandling.
b) Skolen træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med
en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af skolens
studie- og ordensregler.
c) Forud for en sanktion gives der normalt en skriftlig advarsel.
d) I alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan skolen dog iværksætte sanktionen uden
forudgående skriftlig advarsel.
e) Skolen træffer så vidt muligt en afgørelse om iværksættelse af en sanktion senest en måned før
offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.

Mulige sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne
En tilrettevisning kan gives både mundtligt og skriftligt, hvis studie- og ordensreglerne overtrædes.
Ved en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, kan der gives en
skriftlig advarsel.
En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb.
En advarsel der er givet for medvirke eller tilskyndelse til snyd og lignende uretmæssig adfærd,
bortfalder normalt ikke.
Konkrete sanktioner:
a) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
b) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 skoledage. Udelukkelsen registreres som
fravær.
c) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.
Bemærk, at elever og kursister udmeldes uden skriftlig advarsel i følgende tilfælde:

a) Hvis eleven/kursisten ikke påbegynder uddannelsen (bliver væk).
b) Hvis eleven/kursisten afbryder sin uddannelse ved ikke at møde (glemmer at udmelde sig).
Betingede sanktion:
a) Inden en nærmere frist, der fastsættes i det enkelte tilfælde, udbedrer eleven/kursisten
skadevirkningerne som følge af en overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
b) Inden en nærmere frist, der fastsættes i det enkelte tilfælde, gennemfører eleven/kursisten på en
tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at
man gentager det skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne.

