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Fælles høringssvar fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L) og Danske Erhvervsskoler
og -Gymnasier – Bestyrelserne (DEG-B) vedrørende udkast til bekendtgørelse om studie- og ordensregler
m.v. i de gymnasiale uddannelser
Ministeriet har med brev af 24. maj 2017 sendt ovennævnte udkast til bekendtgørelse i høring hos DEG-L
og DEG-B (DEG).
Indledende bemærkninger
DEG er generelt meget positive over for den nye bekendtgørelse om studie- og ordensregler. Foreningen
mener, at der er indskrevet mange gode muligheder for skolerne til at udarbejde studie- og ordensregler,
der understøtter dagligdagen og den faglige og pædagogiske praksis på skolerne.
Dog finder DEG til tider bekendtgørelsen formuleret med stor vægt på juriske termer, hvilket medvirker til
stor risiko for, at der sker fejlfortolkninger. DEG vil derfor gerne opfordre til, at der snarest muligt
udarbejdes en brugervenlig vejledning til bekendtgørelsen.
Konkrete bemærkninger til bekendtgørelsen
§1 stk. 3 bør formuleres mere tydelig og udfoldes bedre, så fejlfortolkninger undgås.
Vedrørende §1 stk. 4: ”Institutionen fastsætter sine studie- og ordensregler efter høring af elevrådet og
pædagogisk råd og på baggrund af mindst en behandling på et møde i institutions bestyrelsen”.
DEG ønsker §1 stk. 4 formuleret således: ”Institutionen fastsætter studie- og ordensregler efter høring af
bestyrelsen, elevrådet og pædagogisk råd, hvor dette findes”. Dels gør DEG opmærksom på, at det er
meget få erhvervsskoler, der har et pædagogisk råd, hvilket gør formuleringen i stk. 4 vanskelig at indfri.
Alternativt skal det præciseres, hvordan skoler uden et pædagogisk råd skal håndtere dette.
Derudover mener DEG ikke, at der skal være krav om mindst en behandling af studie- og ordensreglerne på
et møde i institutionens bestyrelse. DEG ser denne formulering som en unødvendig stramning og foreslår,
at ledelsen kan fastsætte reglerne efter høring af bestyrelsen og dermed videreføre formuleringen i §2 fra

hidtil gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler. Således lægges der op til at kunne udforme
studie- og ordensreglerne på et fysisk møde eller en tilbagemelding på skrift.
I §2 stk. 4 ønsker DEG en præcisering af, hvilken betydning, der tillægges ordet loyalt i følgende formulering
”pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger”.
I §3 stk. 1 ønsker DEG tilføjet, at eleven skal holde sig ajour og informeret elektronisk eller på anden vis – i
det omfang det er nødvendigt, idet m eget kommunikation mellem skolen og elever foregår digitalt.
§5 stk. 2 bør fremstå mere tydelig og udfoldes bedre, da ordet ’normalt’ kan ligge op til tvister.
I §6 stk. 1 nr. 2 mener DEG, at det bør præciseres, hvorvidt der er tale om 10 dage pr. år eller tre år, da der
kan ske misforståelser i forhold til §5 stk. 2, hvor det beskrives, at advarsler normalt bortfalder ved
skoleårets udløb eller efter et år.
§11 stk. 4 bør omformuleres, så den fremgår tydeligt og præcis, da den som nuværende form er svært
forståelig.
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