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Mødepligtsregler 
 

Orientering for Rødovre Gymnasiums lærere og elever 
For at sikre, at en studentereksamen har et rimeligt niveau, er der mødepligt til planlagt undervisning både 

på og uden for skolen, og de skriftlige opgaver skal afleveres. Det betyder at man skal møde til 

undervisningen med mindre man er forhindret af helbredsmæssige årsager, eller ved borgeligt ombud.  Ved 

fravær forstås manglende tilstedeværelse ved planlagt skoleaktivitet.  

Registrering 
Lærerne er forpligtet til at registrere fremmødet efter hvert modul på Lectio. Ved udgangen af hver måned 

går rektor og studievejlederne fraværet igennem. Eleverne kan se deres fravær elektronisk ved brug af 

deres password. Hvis en elev mener, at der er fejl i registreringen, henvender vedkommende sig til 

faglæreren. Hvis læreren er enig i dette, korriger læreren registreringen  

Hvis en elevs fravær skyldes ”andet skolearbejde” f.eks. idrætsstævner, skoleteater, elevrådsmøde, 

individuel studievejledning m.m. skal eleven notere det i feltet ”årsag til fravær”. Ved borgerligt ombud 

henvender eleven sig til kontoret med dokumentation. Dette vil alt sammen indgå i vurderingen af det 

samlede fravær.  

Skriftlige arbejder og skriftlige forsømmelser 
Klassens lærere koordinerer aflevering af skriftlige arbejder, som har tilknyttet elevtid. Placeringen af 

afleveringer planlægges i klassen/på holdet med udgangspunkt i læreplanerne, og inkluderer termins- og 

årsprøver. Den årlige elevtid tillagt de enkelte fag fremgår af Lectio. 

Eleverne har pligt til at aflevere alle opgaver elektronisk i lectio til tiden. Hvis en elev ikke afleverer en 

skriftlig opgave til tiden, registreres den automatisk som manglende i lectio; det er lærerens pligt at holde 

styr på aftaler med eleverne om afleveringstidspunkter og registrering. Det registrerede skriftlige fravær 

kan ikke reduceres resten af skoleåret. I ganske særlige tilfælde kan rektor give dispensation for 

afleveringsfristen og fastsætte en ny og endelig afleveringsdato. 

Konsekvenser af skriftlige forsømmelser 
Ved højt skriftligt fravær kan eleven blive pålagt at møde en til to gange om ugen i Studiecafeen kl. 14.00 – 

16.45, således at fremtidigt skriftligt fravær undgås. Hvis eleven fortsat forsømmer de skriftlige opgaver, 

kan eleven ikke indstilles til eksamen på normale vilkår. 

Sygdom og lignende 
Ved længerevarende sygdom (en uge og derover) bedes man ringe til skolen, og man kan blive bedt om at 

komme med dokumentation. Evt. sygeundervisning etableres i samråd med studievejlederen. I tilfælde af 

megen sygdom vil der være mulighed for at tage hensyn til dette ved indstilling til eksamen. Eleverne 

opfordres til at tale med studievejlederen, hvis der er andre forhold, som de mener bør få indflydelse på 

indstillingen. 
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Indstilling til eksamen 
Ved at opfylde mødepligtsbestemmelserne optjener eleven rabat i form af eksamen i færre fag. Det kaldes 

at blive indstillet til eksamen på almindelige vilkår. Hvis eleven forsømmer sin mødepligt i et enkelt eller 

flere fag, indkaldes eleven normalt i første omgang til en samtale med studievejlederen. Hvis eleven 

fortsætter med at forsømme, vil vedkommende modtage et skriftligt varsel og blive indkaldt til en samtale 

hos skolens ledelse. Elever modtager et varsel, hvis de har for mange skriftlige forsømmelser og/eller for 

meget fysisk fravær. Samtale og varsel skulle gerne føre til, at eleven ændrer adfærd, så vedkommende 

undgår yderligere sanktioner  

Indstilling til eksamen og oprykning 
De mulige sanktioner ved fortsat stort fravær efter samtale og varsel er: 

- overførsel til status som ikke-studieakiv og dermed tab af retten til SU 

- henvisning til at aflægge obligatorisk eksamen i et eller flere fag på det pågældende klassetrin. 

Samtidig bortfalder årskarakterer. 

- fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag. 

- overførsel til selvstuderende (jvf. Gymnasielov) 

- bortvisning fra skolen  

En elev på særlige vilkår har fortsat pligt til at følge undervisningen og aflevere de skriftlige opgaver. 

Fortsætter forsømmelserne, bliver eleven bortvist fra skolen. Hvis bortvisningen sker i 2.g, kan eleven 

tilmelde sig eksamen som selvstuderende i de afsluttende fag. En sådan elev kan ikke automatisk fortsætte 

i næste klasse, men må tage året om. Hvis bortvisningen sker i 3.g, kan eleven tage en fuld 

studentereksamen som selvstuderende. 

Desuden gælder det, at hvis en elev har et gennemsnit på under 2, har rektor mulighed for at nægte den 

pågældende oprykning til næste klassetrin. 

Afgørelse og besked om indstilling til eksamen 
Den endelige afgørelse træffes af rektor. Der er ingen bestemte tidsfrister for afgørelsen, som kan træffes i 

løbet af skoleåret helt frem til sidste skoledag. Den bliver meddelt eleven personligt (samt i brev til 

forældrene, hvis eleven er under 18 år) og bekendtgjort for lærerne ved opslag. 
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