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Fastholdelsespolitikken på Marselisborg Gymnasium 
revideret juni 2014 

 

 

 

Formål 
 

Formålet med en fastholdelsespolitik på Marselisborg Gymnasium er, at vi skal komme tæt på 

den enkelte elev, således skolen fremstår som nærværende for eleven. 

 

Formålet er også at sikre, der bliver taget hånd om de elever, der er frafaldstruede, således at 

de bliver hjulpet i deres skoleforløb eller vejledes til en anden ungdomsuddannelse, der vil 

passe dem bedre. Dette kan foregå i et samarbejde med UU. 

 

 

 

 

Indsatsområder 
 

Fastholdelsespolitikken består af fire punkter: 

 

1)  Overgangen fra grundskole til gymnasium. 

2)  Håndtering af fravær. 

3)  Faglige støtteforanstaltninger. 

4)  Sociale støtteforanstaltninger. 

 

 

 

 

1. Overgang fra grundskole til gymnasium 
 

Studievejledningen 

 

Studievejledningens primære opgave er at tage sig af elever med særlige behov. Se mere 

konkrete beskrivelser nedenfor samt i skolens studievejledningsprofil. 

 
 Vejledning i forbindelse med introkurser og brobygning.  

 Oplæg på UU orienteringsmøder. 

 Møder med UU. 

 Udnævnelse af tutorer, sammen med lærerteams og elevråd, samt instruktion af tutorer. 

 Samarbejde med læsevejledere (f.eks. opfølgning på screening). 

 Studie- og notatteknik. 
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 Rektorrunde. 

 Samarbejde med lærerteams om trivsel, klasserumskultur og fravær. 

 Samtaler med elever med særlige behov. 

 Samtaler med elever efter lærerforsamlinger. 

 Modtagelse af elever, som kommer til skolen efter skolestart. 

 

 

Tutorer 

 

Udnævnelse af tutorer blandt de nye 1.g’ere foretages i et samarbejde mellem 

studievejlederne og lærerteamene i studieretningerne. Studievejlederne læggerlister over 

interesserede elever på den lukkede lærerkonference, og ud fra lærernes kommentarer 

udvælges tutorerne. Lærerteamene i de kommende 1.g klasser får i god tid inden 

sommerferien navnene på tutorerne, således der kan holdes møde med dem inden 

sommerferien for at lave praktiske aftaler vedr. introduktionen af de nye 1.g klasser. I 

samarbejde med elevrådet udpeges en elevrådsrepræsentant til hvert tutorteam. Til tutorerne 

udleveres en tutorinstruks. Se bilag 1. 

 

 

Lærerteamet 

 

Der er målet, at de nye lærerteams sammensættes inden sommerferien og at der i 

sammensætningen så vidt muligt tages højde for: køn, fag og erfaring. 

Lærerteamet har i løbet af grundforløbet særligt fokus på klasserumskultur. Herunder 

fokuseres der sammen med klassens øvrige lærere på lektielæsning og et godt arbejdsmiljø. 

 

Teamet afholder introsamtaler med klassens elever efter den 15.9 og inden 1.12. Samtalerne 

er beregnet til at vare 15–20 minutter og der anvendes den samme skabelon til samtalerne. 

Se bilag 2. 

 

Der lægges et kort referat på den lukkede klassekonference med et indhold, der er aftalt med 

eleven. Et af formålene med samtalerne er at spotte, om eleverne er faldet godt til både 

socialt og fagligt.  

 

I 2.g kan teamet efter aftale med rektor afholde individuelle samtaler med eleverne med 

fokus på både faglige og sociale forhold. Se bilag 4. 
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Læsevejlederne 

 

Læsevejlederne laver i løbet af den første tid en læsescreening i alle 1.g klasser. 

Læsescreeningen lægges ind i introforløbet. 

 

Læsevejlederne skal sammen med studievejlederne og klassens lærere have fokus på, 

hvordan man forbereder sig i det enkelte fag. Det betyder, der skal være fokus på en 

opkvalificering af lektiearbejdet, som bl.a. skal klargøre, hvad skolens forventninger er til 

eleverne. Denne opkvalificering tænkes udfoldet i et samspil mellem studievejleder, 

lærerteam og læsevejledere. 

 

 

 

2. Håndtering af fravær 
 

Det er oplagt, at der kan være en sammenhæng mellem en elevs fravær og risikoen for 

frafald. 

 

 

Lærerteamet 

 

Ledelsen sender en liste til de enkelte lærerteams med navne på elever, som har forsømt for 

meget, enten fysisk eller skriftligt. Første gang dette sker er i starten af oktober. Hvis der 

observeres meget fravær før oktober måned, bedes lærerteamet dog give ledelsen besked. 

Dette gælder særligt elever, som tidligere år har været meget forsømmende. Herefter vil 

lærerteamene modtage en ny liste med 1-2 måneders mellemrum. 

 

Lærerteamet går listen igennem og for hver elev på listen afholdes en kort snak med eleven, 

hvor det tydeliggøres, at fraværet ikke er acceptabelt. 

 

Lærerteamet (og klassens lærere) kan ligge inde med viden, som tyder på, at der ikke bør 

afholdes en fraværssnak med en elev. Hvis det er tilfældet, kontakter teamet ledelsen, som 

tager stilling i den konkrete sag. 

 

Omvendt kan lærerteamet ligge inde med en viden, som gør, at teamet kan tage en 

fraværssamtale med en elev, som ikke står på listen, og efterfølgende give ledelsen besked 

herom. 

 

Der skal ikke være tale om en lang samtale, men et signal fra læreren om, at lærerne i 

klassen har bemærket at fraværet er stigende og at fraværet ikke er acceptabelt. Samtalen 

kan f.eks. foregå i et frikvarter. Samtalen skal anvise støttemuligheder (brug studievejlederen 

og evt. en mentor) og konsekvenser ved fortsat fravær. 
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Når alle samtaler er afholdt, giver lærerteamet en samlet tilbagemelding, som sendes til 

ledelsen og til klassens lukkede konference. 

 

 

 

Studievejlederne 

 

Studievejlederne tager sig af elever, der har særlige behov og som der skal tages særlige 

hensyn til. 

 

Proceduren er sådan, at studievejlederne informerer rektor om særlige forhold vedrørende 

eleven. Rektor vurderer herefter, hvad der skal gøres. Studievejlederne følger op på de elever, 

der skal tages hensyn til, mindst én gang om måneden og er i løbende dialog om disse med 

ledelsen. 

 

 

Ledelsen 

 

Ledelsen modtager fra lærerteamet en liste over, hvilke elever der har været ført samtale 

med (se ovenfor).  

 

Ledelsen overtager efter indberetningen fra lærerteamet at holde øje med elevens fravær. 

Der opereres ikke med faste forsømmelsesprocenter og afgørelser træffes på baggrund af 

individuel vurdering. Hvis eleven efter snakken med lærerteamet vurderes til forstsat at 

forsømme for meget, får eleven en skriftlig advarsel. 

 

Hvis ikke fraværet nedbringes, sætter rektor eleven på fuld eksamen. En elev på fuld eksamen 

har stadig pligt til at deltage i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver, men skal kun 

have årskarakter i idræt C. Hvis eleven fortsat har et stort fravær, giver rektor eleven status 

som selvstuderende, og eleven mister dermed retten til SU. Før de to sidste konsekvenser 

bringes i anvendelse, foretages en partshøring hos eleven. 

 

Ledelsen sørger for at sætte elever, som forsømmer for meget, på listen til 

lærerforsamlingerne i lighed med de elever, som har et lavt karaktergennemsnit. 
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Skriftligt fravær 

 

Afleveringsproceduren for skriftligt arbejde er 

 

1)  Læreren opretter opgaven på Lectio med en afleveringsfrist. 

 

2)  Eleverne afleverer opgaven på Lectio. 

Lærer og elever aftaler hvad der afleveres på Lectio, hvis hele eller 

dele af opgaven afleveres på papir. 

 

3) Aflevering af opgaven registreres ved at eleverne afleverer på 

Lectio.  

 

4) Hvis eleven afleverer en opgave uden fagligt relevant indhold på 

Lectio, uden aftale med læreren, retter læreren opgaven til ikke 

afleveret.  

 

5) Opgaver der ikke er afleveret rettidigt eller i et format, som kan 

åbnes af alle (f.eks. Word eller PDF), er forsømt, og det kan ikke 

ændres. 

 

6) Rektor kan i særlige tilfælde godskrive skriftligt fravær. 

 

7) Hvis elevens forsømmelse samlet eller i enkelte fag bliver for stort 

iværksættes samme procedure som ved fravær til timerne. 

 

8) Vedr. snyd med skriftlige opgaver henvises til skolens Studie- og 

ordensregler. Se bilag 6. 

 

 

 

3.  Faglige støtteforanstaltninger 
 

Studievejledningen 

 

Studievejlederne afholder timer i studie- og notatteknik. Her samarbejdes med lærerteamene. 

 

 

Læsevejlederne 

     

Læsevejlederne tilbyder vejledning og kurser til elever, der har læse- eller 

skrivevanskeligheder. Tilbuddet om støtte gives på baggrund af en individuel test af læse-

skrivefærdigheder.  
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Alle 1. års klasser screenes i løbet af de første uger. Her testes stavning, ordforståelse og 

læsehastighed. Alle resultater vurderes af læsevejlederne, som efterfølgende vil tilbyde støtte 

til elever med særlige behov.  

Læsevejlederne giver individuel og gruppebaseret vejledning i  

 hurtiglæsning og faglig læsning 

 vejledning i brug af IT-rygsæk og læse-skriveprogrammer 

 stavning og tegnsætning 

 træning i skriveteknikker, opgaveskrivning  

 tilrettelæggelse af større skriftlige opgaver 

Læsevejlederne tilbyder endvidere kurser til elever, der ikke har egentlige læse-

skriveproblemer, men gerne vil 

 forbedre deres læse-skriveteknikker 

 have hjælp til at få overblik over deres hjemmearbejde – både i form af skriftlige 

opgaver og læselektier. 

 

Læsevejlederne har kontakt de enkelte lærere vedr. elever med læsevanskeligheder. 

 

Læsevejlederne deltager i klassemøderne i de klasser, hvor de har tilknyttede elever. 

 

 

Mentorer 

 

Elever, som har brug for hjælp til strukturering af studiet, kan tildeles en mentor efter aftale 

med rektor. 

 

Lektiecafé 

 

Der etableres hurtigt efter skolestart lektiecafeer i forskellige fag. 

 

 

 

4. Sociale støtteforanstaltninger 
 

Teamet 

 

Teamet opretter i samarbejde med tutorer (jfr. tutorinstruksen) klasseråd og socialråd inden 

introturen. 

Teamet støtter, at der afholdes regelmæssige klasserådsmøder og præsenterer klassen for 

klasserådsfolderen. Se bilag 3. 
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Studievejledningen 

 

Studievejlederne har synlige kontortider. 

Studievejlederne deltager i rektorrunderne i 1.g og præsenterer sig som elevernes advokat. 

Studievejlederne fører samtaler med elever, der ikke trives psykisk/socialt eller har en 

diagnose samt med elever med særlige sociale vanskeligheder. 

Studievejlederne kan henvise til psykolog eller anden specialiseret hjælp. 

 

 

Mentorer 

 

Mentor udpeges af elevens studievejleder i samarbejde med rektor. Mentorkorpset består af 

frivillige lærere. 

 

Handlingsplan for mentor: 

  

1)  Udfærdigelse af kontrakt/aftale mellem mentor og elev, som 

indeholder en plan for løsning af problemet.  

 

2)  Gennemførelse af planen. Møder afholdes i lokale, som er beregnet 

til formålet (ro, respekt og neutralitet er vigtige kodeord).  

 

3)  Mentoren holder det øvrige team og studievejleder ajour med 

elevens fremskridt. Der arrangeres evt. et møde, som mentoren 

tager initiativ til. 

 

4)  Efter endt mentorforløb evaluerer eleven mentorforløbet. 

 

 

 

Typer af problemer som en mentor kan behandle: 

  

1)  ’Almindeligt’ fravær, hvor årsagen til problemet er ambivalens 

(eleven er optaget af ting uden for skolen, som gør at eleven ikke 

har nok fokus på skolen). Målet er at få eleven mere fokuseret 

på/motiveret til skolearbejdet. 

 

2)  Manglende struktur. Målet er at hjælpe eleven til at strukturere sin 

dagligdag. 

 

3)  Faglige problemer. Målet er at involvere eleven i lektiecafé eller 

lektiehjælp/grupper. 
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4)  Sociale problemer. Hjælpen afhænger af hvad der har forårsaget 

elevens situation (eks. personlig forfølgelse og dårlig 

klasserumskultur). 

 

Kontrakten/aftalen: 

  

På baggrund af kontraktskabeloner, se bilag 5, udarbejdes en plan for hver enkelt elev. Der 

tages hensyn til den enkelte elev, idet kontraktskabelonen ændres så den passer den enkelte 

elev. Det er på forhånd aftalt, hvilke redskaber mentoren kan bruge (eks. lektiecafé, samtaler). 

Kontraktens indhold kan ændres, hvis det viser sig nødvendigt, men ændringerne skal skrives 

ind i kontrakten. Det skal fremgå klart af kontrakten, hvad eleven kan forvente sig af 

mentoren og hvad der forventes af eleven. Eleven skal vide, hvor mange mentortimer der er 

afsat til eleven og hvornår mentorforløbet afsluttes. 

 

 

 

 
 
 
Evaluering af fastholdelsespolitikken 
 

Når en elev går ud eller skifter uddannelse, orienterer studievejledningen ledelsen og 

lærerteamet om årsagen hertil. 

 

Fastholdelsespolitikken evalueres hvert år lige før eksamensperioden af ledelsen, som 

inddrager studievejledningen og kommentarer fra lærerne. 

 

Fastholdelsespolitikken godkendes i SU. 
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Bilag 1 til Fastholdelsespolitikken 2014/15 

1 

 

Indhold 
Velkommen som tutor! ............................................................................................................................................2 

Tutor-indstilling ................................................................................................................................................2 

Fastlagte møder ....................................................................................................................................................2 

1. skoledag: .......................................................................................................................................................2 

Organisere-introtur-møde ................................................................................................................................3 

Udvalgsmøde/1.g sold-møde: holdes efter introtur, men før 5. september. ...................................................3 

Ikke endnu fastlagte møder..................................................................................................................................3 

Rektorrunde ......................................................................................................................................................3 

Morgensamlingsmøde ......................................................................................................................................3 

Projektmøde .....................................................................................................................................................4 

Andre pligter .........................................................................................................................................................4 

Kalender ............................................................................................................................................................4 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1 til Fastholdelsespolitikken 2014/15 

2 

 

Velkommen som tutor! 

 
Vi har fra elevrådets side følt, at funktionerne som tutor ikke har været helt klart beskrevet, og selv hvis 

man føler sig 100 % oplagt og klar, så håber vi at denne vejledning/”tutor-kalender” vil være til nytte. 

 

 

Tutor-indstilling 

 

Som hovedregel bør tutorerne forsøge at forholde sig så positive til institutionen som muligt. Dette 

betyder selvfølgelig ikke, at det er forbudt at dele negative erfaringer, hvis det sker med henblik på, at 

de nye 1.g’erer selv kan undgå ubehagelige oplevelser, men der er ingen grund til at præge de små nye 

med et unødigt negativt indtryk af lærere, andre elever osv. 

Med andre ord, tutorer bør ikke have en ”alt er noget lort”, ”alle er dumme”, ”fuck Marselisborg”-

indstilling. For vi går her, det er dejligt, og det bliver fedt at være tutorer! 

 

Derudover kan det ikke understreges nok, at tutorerne bør gøre deres bedste for at understrege, at der 

ikke er et egentligt hierarki på skolen, idet 1.g’eres opfattelse af, at et sådant eksisterer og accepteres, 

kan skabe unødvendige problemer. 

 

 

Fastlagte møder 

1. skoledag: 

 

Programmet for den første dag ser typisk således ud: 

10.15-11.30: eleverne er sammen med lærerteams 

12.00-13.30: eleverne er sammen med tutorer 

13.30: alle samles i fællesauditoriet, hvor idrætslærerne gennemgår planen for introturen 

  

Tutorerne plejer at vise rundt på skolen, men dette planlægges i detaljer sammen med lærerteamet.  

Formålet med blokken med tutorerne er at hjælpe den nye klasse med at få et førstehåndsindtryk af 

hinanden ved at gøre dagen mindre akavet. Derfor bør tutorerne planlægge nogle aktiviteter, der kan 

hjælpe eleverne til at lære hinanden at kende fra starten. Det kan være en navneleg, en fodboldkamp, 

frisbee, tøjkæde, en jazz-musical eller -ballet… the sky is the limit! Men selvfølgelig skal skolens 

ordensregler og rusmiddelpolitik overholdes, og selvfølgelig skal 1.g’eres grænser respekteres.  

 

Generelt bør informationsstrømmen holdes på lavt blus, det er nok at komme til et nyt sted og møde 

nye mennesker, og hvis tutorklassen bombes med information er der alligevel stor sandsynlighed for, at 

de ikke hører den ene halvdel og glemmer den halvdel, de hørte. Hold jer til hyggesnak, og vær meget 

opmærksom på fortrinsvist at tale med de nye elever og ikke de andre tutorer  
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Husk 

Planlægge konkrete aktiviteter sammen med lærerteam inden første dag. 

 

Organisere introtur møde: holdes før introtur, se længere nede! 
 

Lærerteamet snakker i den første blok om introturen, og tutorerne kan supplere.  Det kan eksempelvis 

være dem, der hjælper med at lave teltgrupper og andre organisatoriske opgaver, såsom mad. Tutorer 

kunne også foreslå og assistere i planlægningen af underholdende aktiviteter på Sletten. Og det er en 

rigtig god ide at besøge klassen mens den er af sted. 

 

Husk 

Arrangere transport for tutorer til Sletten. 

 

Udvalgsmøde/1.g sold-møde: holdes efter introtur, men før 5. september. 

 

Et møde, hvis funktion er at oplyse om de forskellige udvalg, der er på skolen, og hvad de laver. 

Tutorerne fortæller om elevrådet, festudvalget og muligheden for at lave sine egne udvalg. Derudover 

skal tutorerne fortælle om klasse- og socialråd, hvilke funktioner, de skal varetage, og hvordan man 

med et godt klasse- og socialråd kan gøre den daglige gang i klassen sjovere og lettere. 

 

Dette møde skal munde ud i, at tutorerne hjælper klassen med at vælge et klasseråd og et socialråd før 

1.g-soldet, hvorefter planlægningen af dette går i gang, forhåbentlig med socialrådet i spidsen og 

tutorerne som støtter. I forhold til planlægningen er det bl.a. vigtigt at have styr på, hvem skal have 

hvilken mad med.  

 

Husk: 

At snakke med lærerteamet om udvalg, der skulle gerne komme en liste fra Arvid. 

Konkrete eksempler på socialråds-arrangementer og planlægning af 1.g-sold. 

 

 

Ikke endnu fastlagte møder 

Rektorrunde: Deltage i rektorrunden (indkaldelse hertil kommer fra studievejlederne via FC), hvor 

tutorerne sammen med rektor og studievejlederen kigger forbi klassen, for at samle op på de ting rektor 

og studievejleder har fortalt om; herunder – elevrådet, klasse- og socialrådet, lektiegrupper, 

lektielæsning osv. 
 

Morgensamlingsmøde: holdes før klassen har morgensamling, tjek Lectio. 

Tutorerne bør hjælpe til med et møde før klassens første morgensamling, så de nye elever kan lære 

hvordan man laver en underholdende morgensamling. Det er også bedre med kvalitetsunderholdning 

for os andre! 

 

Husk 
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Konkrete og meget gerne personlige eksempler på gode morgensamlinger. 

 

Projektmøde: holdes efter aftale med lærerteamet 
 

Tutorerne kan deltage med møder omkring forskellige projekter såsom AP, AT og NV. Derudover kan 

de også bidrage med vejledning i forbindelse med større opgave, som danskopgaven.    

 

 

Andre pligter 

I forbindelse med visse andre skolearrangementer og projekter, eksempelvis: 

 Sportsstævner, 

 Under Adventskransen, 

 OD (Operation Dagsværk) 

 Lektiecafé, etc. 

Her kunne et hold af tilknyttede tutorer sprede det glade ord og få 1.g’ere med på banen, så meld jer 

endelig på tutorkonferencen, så finder vi ud af det! 

 

 

 

Kalender 

 Dato Klasser Beskrivelse 
Første skoledag for 1.g Kl. 10.15 Alle 1.g’er Planlægges i 

samarbejde med 

lærerteam 

Introtur Mandag-onsdag  To overnatninger på 

Sletten. Idrætslærere er 

med til at organisere 

aktiviteterne 

 Onsdag-fredag  

 
 

 

 

HUSK AT HAVE KONTAKT MED LÆRERTEAMET OG BEGYND 

PLANLÆGNING AF MØDER ALLEREDE NU!  
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Navn og klasse: 

 

Læreren skriver referat af samtalen der lægges på den lukkede klassekonference. Hvis der er 

forhold som eleven ikke ønsker medtaget i referatet, skal det aftales undervejs. 

 

Overvej følgende punkter inden samtalen: 

 
Den gamle skole: 

Hvilken skole? 

Hvordan var klassen? 

 

 

 

 

Den nye klasse: 

Hvordan oplever du din nye klasse? 

Hvordan oplever du skolen? 

Hvordan har du det i skolen? 

 

 

 

 

Arbejdsvaner: 

Hvordan oplever du undervisningen? 

Og fagene? 

Slår dine gamle arbejdsvaner til? 

 

 

 

 

 

Bolig: 

Ude  /  hjemme? 

Hvordan er lektieforholdene? 

 

 

 

 

Arbejde / økonomi: 

Har du erhvervsarbejde?  

Hvor meget?  

Hvor meget er passende? 

Særlige økonomiske forhold? 

 

 

 

Fritid: 

Interesser? 

Sport? 

Hvor meget er passende? 

 

 

Generelt: 

 

 

 

Ting, studievejlederen bør tage op? 

 

 

 

 

Andet: 
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Klassera dsfolder 
Elevdemokrati på Marselisborg Gymnasium 
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Som elever kan I få indflydelse på skolens udvikling både via elevråd og via 

samarbejde mellem klasse, klasseråd og lærerteam. 

Denne folder er en introduktion til klasserådet og klasserådsarbejdet. 

Klasserådet er et råd bestående af 3 valgte elever fra den enkelte klasse, 

der indgår i et samarbejde med 2 eller 3 af klassens lærere - det såkaldte 

lærerteam. 

 

KLASSERÅD 
 

Valg til klasseråd. 
 Der vælges tre elever i klassen. 

 Klasserådene etableres først i det nye skoleår. Tutorerne hjælper med valget. 

 Klassen tager stilling til, hvor mange klasseråd der skal nedsættes i løbet af et 

år. 

 Vælger klassen at nedsætte flere klasseråd, skal der tages stilling til, hvor 

længe de enkelte klasseråd skal sidde, og til hvornår de nye klasseråd skal 

vælges. 

 

Tid og sted. 
 Klasserådet aftaler, hvor og hvornår de skal mødes. 

 Klasserådet og lærerteamet aftaler mødetidspunkt og -sted. 

 Klasserådet deltager i storelevrådsmøder. 

 Klasserådet og lærerteamet planlægger klassens time. 

 Husk at lægge mødeindkaldelser, dagsordener og referater på 

klassekonferencen på FC-Marselis. 
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Gode klasserådsopgaver. 
 Lave aftaler med klassen og lærerne om den daglige brug af IT. 

 Holde sig orienteret om relevante informationer på FC-Marselis, Lectio og evt. 

andre programmer og tjenester. 

 Planlægge evalueringer i de forskellige fag i samarbejde med faglærerne og 

lærerteamet. 

 Planlægge klassens time evt. i samarbejde med lærer-teamet.  

 Diskutere og planlægge årets aktiviteter med lærerteamet.  

 Tage initiativ til diskussion af normer og regler for gruppearbejde i fællesskab 

med klassen og lærerteamet. 

 Diskutere rammer for klassens indflydelse på undervisningens form og 

indhold med faglærerne og lærerteamet. 

 Være med til at planlægge evalueringssamtaler mellem lærere og elever i 

forbindelse med karaktergivning. 

 Planlægge og arrangere forældremøde i 1.g i samarbejde med lærerteamet. 

 Samarbejde med klassens socialråd om klassens sociale liv. 

 Planlægge klassens fredagscafe og evt. kage-/kaffesalg ved andre 

arrangementer. 
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LÆRERTEAM      
 

Et lærerteam skal styrke det pædagogiske og sociale samarbejde om klassen. 

Lærerteamets sammensætning. 
 Administrationen nedsætter lærerteam for de enkelte klasser. 

 Et lærerteam består af 3 lærere i 1.g og 2 lærere i 2. og 3.g. 

 Ved overgangen til 2.g og 3.g kan der foretages ændringer i 

sammensætningen af lærerteamet. 

 

Vigtige lærerteamopgaver. 
 Lærerteamet sikrer en koordinering af tidspunkterne for klassens skriftlige 

afleveringer. 

 Lærerteamet sikrer, at der løbende foregår evalueringer i de enkelte fag. 

 Lærerteamet sørger for valg af klasseråd og socialråd i samarbejde med 

tutorerne inden introturen. 

 Lærerteamet drøfter pædagogiske forhold og tager sammen med klasserådet 

initiativ til fælles pædagogisk indsats vedrørende klassen. 

 Lærerteamet planlægger og afholder sammen med klasserådet 

forældremødet for klassen i 1.g. 
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 Elevudviklingssamtaler i 2.g  
 

Udviklingssamtaler – hvorfor nu det?: 

 Lærerteamet vil gerne medvirke til, at både det sociale og læringen i klassen bliver (endnu) 

bedre – og til at skabe rum for, at I selv (endnu) bedre kan arbejde med personlig udvikling 

i forhold til begge disse områder. 

 

Samtalens forløb og indhold: 

 Før samtalen beder vi jer tænke over, hvad I vil svare på spørgsmålene i tabellen. 

 Samtalen varer ca. 20 min. og falder i tre dele.  

1. Først en samtale om, hvordan I oplever hvert af de 4 felter: 

 

 Generelt i klassen Personligt 

Det sociale  Hvordan oplever du det fælles 

rum i klassen?(stemning,miljø) 

 Hvad er det for faktorer som 

afgør om man er ude/inde? 

 Er nogen marginaliserede? 

 Hvordan er det med tolerance, 

accept, anerkendelse i klassen? 

 Hvilken rolle spiller klasse-

rådet/socialrådet for det 

sociale miljø i klassen? 

 Hvordan vil du beskrive dit eget 

sociale netværk i klassen? 

 Hvordan vil du beskrive din egen 

rolle i det sociale og din 

tilfredshed hermed? 
 Er der klikedannelse i klassen og 

er du selv delagtig heri? 

 Er du generet af kliker i klassen? 

Læringen  Er der et klima i klassen, der 

fremmer læringen? 

 Er I villige til at give hinanden 

plads og høre på hinanden?  

 Er der medspil og modspil, 

respons, villighed til at tage 

udfordringer  op? 

 Mangler I værktøjer, fx notat-, 

studie- og  formidlingsteknik? 
 

 Hvad er for dig drivkraften i at 

lære noget? (tryghed, udfordring, 

lyst, mestring, anerkendelse, 

karakterer) 

 Hvad er dit tidsforbrug i 

forbindelse med lektielæsning og 

din tilfredshed hermed? 

 Prioriterer du fagene og din 

indsats i dem? 

 Hvordan vil du beskrive din egen 

indsats og rolle i timerne? 
 

 

2. Dernæst en samtale om muligheder for handlinger i forlængelse af del 1. 

 Hvad vil du gerne arbejde med at udvikle/blive bedre til? 

 Hvad vil/kan du selv gøre? 

 Hvad vil du gerne have hjælp til – og hvad mener du i øvrigt lærerteamet bør 

gøre? 

 

3. Efter samtalen beder vi jer formulere jeres udviklingsmål på skrift, fx: 

 Jeg vil gerne arbejde med….. 

 Mit succeskriterium/min ambition er…. 

 Jeg vil gerne have hjælp i form af …. Fra……….. 

(aflever til lærerteamet umiddelbart efter samtalen!) 

 

Opfølgning: Lærerteamet aftaler nærmere, hvordan der kan følges på samtalen.  

                              /Lærerteamet 
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Mentorkontrakt 

 

Mentees navn: _______________________ 

Mentors navn:  ______________________ 

Antal tildelte timer:  ______________________ 

Møde 1:   ______________________ 

Møde 2:   ______________________ 

Møde 3:   ______________________ 

Vurdering af forløbet/aftale om nye møder ________________ 

Afslutningsdato: ______________________ 

 

På en skala fra 1-10 bedes du vurdere i hvor høj grad følgende punkter har indflydelse på din hverdag:  

- Fravær  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

- Manglende struktur  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

- Faglige problemer  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

- Sociale problemer  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

Individuelle mål med mentorforløbet:  

 

 

Oplysninger fremkommet under samtaler mellem mentee og mentor er fortrolige, og videregives kun til 

tredje part med mentees samtykke. Mentor skriver referat af alle møder til eget brug. 

Mentee har mødepligt til samtalerne med mentor. 

 

Underskrift mentor:   Underskrift mentee: 

 

_____________________   _________________________ 
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 Studie- og ordensregler 

På 

Marselisborg Gymnasium 

 
Formål 
Studie- og ordensreglerne på Marselisborg Gymnasium har til formål at støtte et positivt og 

studiefremmende miljø på skolen og bidrage til at respekt, tolerance og åbenhed præger elevernes 

indbyrdes forhold såvel som forholdet mellem lærere, elever og skolens andre ansatte. 

 

Sociale omgangsformer på Marselisborg Gymnasium:   
 

På Marselisborg Gymnasium forventer vi, at alle viser hensyn, omtanke og respekt over for  

andre både i og udenfor skolen. Gensidig respekt bør komme til udtryk ved, at ingen –  

hverken fysisk eller verbalt – krænker det frirum, som alle har krav på. 

Vi forventer, at der er imødekommenhed, tolerance og accept af retten til forskellighed 

Marselisborg Gymnasium accepterer ikke en adfærd, der indebærer elementer af mobning,  

forulempelse af andre eller skader på andres ejendele.  

Nedsættende omtale af eller chikane mod andre tolereres ikke. Dette gælder også, når man    

udtrykker sig på skrift. 

 

Orientering 
Eleverne orienteres om skolens studie- og ordensregler i forbindelse med 

introduktionsarrangementet, hvor reglerne udleveres. Reglerne er desuden tilgængelige på skolens 

hjemmeside. 

 

Ordensregler 
Ordensreglerne gælder såvel i de skemalagte undervisningstimer som i aktiviteter på eller uden for 

skolen, der kan relateres til Marselisborg Gymnasium. 

 

Eleverne skal: 

 

 Vise ansvarlighed over for skolens inventar og behandle dette og de udleverede 

undervisningsmidler ordentligt.  

 

 Overholde skolens rusmiddelpolitik 

 

 Sørge for, at klasseværelserne er ryddelige og at stolene sættes op på bordene/hænges op 

under bordene efter hver blok. 

 

 I skoletiden skal man være hensigtsmæssigt påklædt. Dette indebærer, at man 

      skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bæresikkerhedsudstyr efter lærerens  

      anvisning i kemi 

      Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt, når man opholder sig på skolen." 
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Konsekvenser: 

Der vil normalt blive givet en advarsel, inden en sanktion iværksættes. I grove tilfælde af 

uacceptabel opførsel kan sanktionen ske uden forudgående advarsel. 

 

Man kan: 

 Blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter eller blive udelukket fra 

undervisningen i op til 10 dage på et skoleår. Udelukkelse registreres som fravær. 

 Blive bortvist fra uddannelsen. 

 

 

Studieregler 
Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8:00 og 15:15. Eleverne skal være til rådighed for 

undervisning inden for dette tidsrum. 

 

 

Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen 

 

 Det indebærer forberedelse, tilstedeværelse og deltagelse i lektionerne, deltagelse i prøver 

og andre planlagte undervisnings- og skoleaktiviteter på og udenfor skolen samt aflevering 

af opgavebesvarelser af acceptabel kvalitet. 

 I forbindelse med selvstændigt arbejde, som ikke er skemalagt, angiver 

faglæreren/studieretningsteamet, hvilke betingelser (fx i form af tilbagemeldinger og 

opgavebesvarelser), der gælder for opfyldelsen af mødepligten. 

 Alle forsømmelser registreres uanset årsag. Forsømmelserne registreres løbende og 

opgørelsen er tilgængelig for den enkelte elev. 

 Fravær skal meldes til skolen med angivelse af årsag 

 Opgavebesvarelser skal afleveres rettidigt. Evt. dispensation herfor aftales med læreren.  

 Lovligt fravær gives alene til en aktivitet, som er planlagt af en faglærer, en studievejleder 

eller som er aftalt med skolen. 

 

Hvis skolens ledelse skønner, at deltagelsen ikke er tilstrækkelig, indkaldes eleven til en samtale. 

Hvis det ikke løser problemet, gives en skriftlig advarsel (som vedrørende elever under 18 år sendes 

til forældrene) med angivelse af mulige konsekvenser, hvis adfærden ikke ændres. De mulige 

konsekvenser er: 

 Indstilling til prøve i alle fag ved skoleårets slutning og ingen årskarakterer. 

 Mistet ret til at gå til eksamen i et eller flere fag på det givne klassetrin. Det betyder enten at 

man ikke rykkes op i næste klasse, eller at man går til eksamen i pågældende fag et år 

senere. 

 Bortvisning fra uddannelsen. 

 Rektor kan beslutte, at Statens Uddannelsesstøtte bortfalder, hvis en elev ikke er studieaktiv 

efter at være blevet indstillet til prøve i alle fag. 

 En elev med et standpunkt på mindre end 2 i gennemsnit kan af rektor nægtes oprykning til 

næste klasse. 
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De to sanktioner, ”mistet ret til at gå til eksamen” og ”bortvisning fra uddannelsen” kan også 

komme på tale, hvis adfærden i undervisningssammenhæng ikke er acceptabel. 

 

Hvis fraværet når et vist omfang, vil skolens ledelse tage stilling til evt. sanktioner, i forbindelse 

hermed kan der tages hensyn til omfattende sygdom eller andre problemer. Der kan her eventuelt 

aftales kompenserende undervisning. Sygdom kan dog være af et sådant omfang, at der ikke kan 

gives årskarakterer, og dermed indstilles til prøve i alle fag. I ledelsens vurdering indgår også en 

bedømmelse af, om eleven har indhentet eller kan indhente det forsømte. 

 

Forsømmelserne opgøres for hvert skoleår og overføres ikke til det følgende år. Elever, der har fået 

en skriftlig advarsel, kan dog det følgende år få en advarsel uden forudgående samtale. 

 

I specielle tilfælde kan en elev fritages (fx i idræt). Det kan betyde, at der ikke kan gives årskarakter 

i faget. 

 

Der kan som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kræves udtalelse fra læge/hospital 

eller en lægeerklæring. Eventuelle udgifter hertil afholdes af eleven. 

 

 

Vedrørende snyd  
 

Det er snyd, når man afleverer skriftligt arbejde, som man ikke selv har lavet. Det kan ofte være 

fornuftigt at anvende citater, men det afgørende er, at man angiver kilden.  

 

Ved en eksamen medfører snyd bortvisning fra det pågældende fag. En ny eksamen kan tidligst 

tages den følgende eksamenstermin. Jf. Eksamensbekendtgørelsen. 

 

Vedrørende årets arbejde i øvrigt: 

 

Hvis skolen opdager, at en elevs opgave er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som 

snyd vil opgaven ikke tælle som afleveret. Skolens ledelse træffer afgørelse om, hvilken sanktion 

der i givet fald skal iværksættes. Hvis det opdages at en elev har snydt med en opgave, følges dette 

af en skriftlig advarsel til eleven. Den skriftlige advarsel påpeger at: 

.  

I gentagelsestilfælde kan snyd medføre: 

 At eleven mister retten til at gå til eksamen i et fag 

 At eleven bortvises fra uddannelsen 

 

 

 

Klage 

 

Der kan indgives skriftlig klage over rektors afgørelse med hensyn til sanktion i forbindelse med 

ordensregler eller oprykning. Fristen for at klage er 2 uger. Der klages til undervisningsministeriet 

via rektor, som vedlægger en udtalelse. Denne udtalelse kan klageren kommentere indenfor 1 uge. 

 

 

Bestyrelsen 

19.09.12    


