REGLER FOR STUDIEAKTIVITET
PÅ TECHCOLLEGE

REGLER FOR STUDIEAKTIVITET
AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN
På TECHCOLLEGE forventer vi, at du møder
til tiden og deltager aktivt i al undervisning.
Vi går nemlig ud fra, at dit valg af uddannelse
er dit eget valg, og du er her for at lære
noget og tage en uddannelse. Samtidig kan
du forvente, at vi, på TECHCOLLEGE, giver
dig mulighed for at gennemgå den faglige
og personlige udvikling, der skal til, for at
du kan fuldføre den valgte uddannelse, og
for at du kan begå dig på arbejdsmarkedet,
både under og efter dit uddannelsesforløb.

TRE FORMÅL
1. På TECHCOLLEGE stiller vi de samme krav
til dig i løbet af uddannelsen, som du
møder som ansat i en virksomhed. Det
letter overgangen fra skole til arbejdsliv.

Dette betyder, at du skal være studieaktiv og
deltage i undervisningen. Det betyder også,
at vi ikke accepterer fravær fra undervisningen. Fravær forringer det faglige niveau for
både dig selv og resten af holdet. Når alle
elever i klassen møder op og deltager, kan
lærerne bedre planlægge og tilrettelægge
undervisningen, så den støtter den enkelte
elevs niveau og talent.

3. Vi skal hurtigt kunne hjælpe dig, hvis dine
og skolens forventninger ikke matcher.

2. Vi anser undervisningen for væsentlig – du
lærer noget på skolen. Dine kommende
arbejdsgivere skal kunne forvente, at du
har opnået stærke faglige og personlige
kompetencer igennem dit uddannelsesforløb.

KORT OG GODT
At være studieaktiv betyder:
// at du møder til undervisning
// at du møder til tiden
// at du deltager aktivt i undervisningen
// at du bidrager til en god skoledag for
dig og dine kammerater

REGLER FOR STUDIEAKTIVITET FOR ELEVER PÅ TECHCOLLEGE
// Du har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i al undervisning.
Hvis du har fravær, indgår dette i den samlede vurdering af din
egnethed til at gennemføre uddannelsen.
// Lange sygdomsforløb eller gentagne sygemeldinger kan medføre,
at du bliver udmeldt fra uddannelsen, hvis:
–d
 u mister væsentlige dele af uddannelsen, eller
– fraværet betyder, at du samlet set ikke findes egnet til at
gennemføre uddannelsen.
// Hvis du har brug for at holde fri fra undervisningen, skal du på
forhånd udfylde en særlig blanket, hvor du begrunder, hvorfor
du ikke kan komme til undervisning. Blanketten kan afhentes
i elevadministrationen på dit uddannelsessted og afleveres
samme sted efter udfyldelse. Har du en læreplads, skal du også
orientere din mester.
– Ved ønske om at holde fri i op til én dag, er det kontaktlæreren, der afgør, om du kan fritages fra undervisningen.
– Ved ønske om at holde fri i mere end én dag, er det lærerteamet, der behandler og afgør, om du kan fritages fra undervisningen. Blanketten skal i dette tilfælde afleveres mindst
fem skoledage, før du ønsker fri, for at lærerteamet kan nå
at behandle din henvendelse. Lærerteamet kan eventuelt
koordinere en plan for dit selvstudie, mens du er væk.

– Fritagelse fra undervisningen gives altid efter en individuel
vurdering. Dit ønske om at holde fri i anledning af mærkedage
eller særlige livsbegivenheder vil som hovedregel blive bevilliget.
Det kan fx dreje sig om sølvbryllup, guldbryllup, jubilæum
i nærmeste familie, begravelse, køreprøve, teoriprøve og
køreteknisk anlæg, samt speciallæge-/specialtandlægebesøg.
– Hvis din anmodning om fritagelse afvises, kan du anke afgørelsen til uddannelseslederen inden for to hverdage.
– Hvis du har fået afvist en anmodning om fritagelse og alligevel
udebliver fra undervisningen, bliver du indkaldt til en samtale.
Du kan herefter indstilles til udmeldelse fra uddannelsen.
// Fravær uden sygemelding eller fritagelse kan medføre udmeldelse fra uddannelsen.
// Afleveringsopgaver, der ikke afleveres, bliver betragtet som
manglende studieaktivitet og dermed forsømmelse. Afhængig
af afleveringsopgavens størrelse og karakter kan det medføre
udmeldelse fra uddannelsen.
// Skolen giver besked til lærepladsen i forbindelse med manglende
studieaktivitet (herunder fravær).
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STØTTE OG VEJLEDNING
Fra skolens side kan vi ikke understrege nok, at vores mål er, at
alle, der vælger at starte på en uddannelse på TECHCOLLEGE,
gennemfører uddannelsen. Vi vil yde støtte og rådgivning, både
til dig og til elevgruppen samlet set, og vi står altid til rådighed for
samtale og vejledning, sådan at vi kan understøtte dig gennem
hele dit uddannelsesforløb.

