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Dagsorden

• Sygdom/fravær

• Forventninger og reglement

• Kommunikation

• Berlin-reglement

• UU-Nordvestjylland v/Brian og Gitte

• Kaffe i Storrum S

• Forældremøder i klasselokalerne



Sygdom



Fravær - fraværsmelding
• KUN forældre kan fraværsmelde

• Klasselærerens mobil - gerne inden kl 8.00

• Fravær føres i alle timer

• Lovligt/ulovligt 

• I kan se fraværet inde på elevernes elevplan.dk

• Hver måned opgøres fravær. Fravær over 10% meddeles 
forældrene pr. SMS.

• I forventes at handle på det

• Fravær over 10% udløser samtaler med leder og evt. UU

• Handler om uddannelsesparathed



Elevplan – planlægning, skema…



10. klasse er frivilligt

Eleverne har forladt 9. klasse og 
dermed også den obligatoriske 

undervisning



Vores forventninger til dig
Det er vigtigt, at din adfærd på skolen er positiv og aktiv. Det betyder, 
at vi forventer:

• At du stiller krav til dig selv og andre i en positiv ånd, og at du 
modtager andres krav og forventninger til dig i en positiv ånd

• At du er med til at passe på skolen, dvs. at du rydder op efter dig selv, 
hjælper med at holde orden og behandler skolens ting ordentligt

• At du viser hensyn til andre og respekterer, at mennesker er 
forskellige



Vores forventninger til dig
• At du både på og uden for skolen opfører dig sådan, at du ikke 

generer andre elever eller ansatte på skolen. Det gælder både i 
den fysiske og den virtuelle verden (dvs. elektroniske platforme, 
sms’er m.m.)

• At du taler i et sprog, der ikke generer eller støder andre

• At du som elev møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen

• At du husker, at du repræsenterer UCH og STEP10. Det forpligter!



Konsekvenser
Hvis vores forventninger til dig ikke bliver indfriet, er der et 
sæt ordensregler, vi tager i anvendelse:

• Samtale, advarsel, midlertidig bortvisning eller udmeldelse –
alt efter overtrædelsens karakter. 

• Forældrene orienteres og deltager ved samtaler, hvis du er 
under 18 år.

• Overtrædelse af straffeloven anmeldes altid til politiet.



Konsekvenstrappe

En overtrædelse af studie-og ordensreglerne har altid en konsekvens. Vi vil 
almindeligvis anvende trappens nederste trin – samtale - ved første 
overtrædelse. 

Ved gentagelse, og hvor forseelsen er af alvorligere karakter, tages de øvrige 
trappetrin i brug – alt efter en vurdering af sagens alvor.



SSP
• Kent Wamberg – SSP-koordinator

• Alle former for misbrug er forbudt

• Alle former for salg af stoffer medfører bortvisning og 
udmeldelse

• Snus og damp…. er det samme som cigaretter



Udfordring

Kommunikation



Kommunikation



Kommunikation

• Vi er ikke en del af det kommunale system. Vi 
har ikke adgang til TEA.

• Nyhedsmails – udsendes månedligt

• Opdateret mailliste i klasserne

• Kontakt cyd@ucholstebro.dk

• Elevernes eBoks – nemID nødvendig – Vi 
forventer, at dette fungerer.

mailto:cyd@ucholstebro.dk


Erhvervspraktik – uge 3
Eleverne skal selv finde praktikpladsen. 

Aftalen skal være underskrevet senest 
1.december 2018.



Berlin
Når 150 mennesker skal af sted, så…

• Regler skal overholdes

• Alkohol – hjemsendelse for egen regning

• Rygning – følg anvisninger

• Forventninger til opførsel – attitude 

• Hotelregler – ro kl 22.00

• Hjemsendelse ved brud på reglement – egen 
regning

• Dokument skal underskrives inden afrejse – her 
skal I også forholde jer til rygning.



Berlin



Brian Aaberg Markussen

Gitte Vestergaard


