
Procedurer for studieaktivitet på GS

Studieaktiv Fravær
(fremmøde/skriftligt)

Ikke Studieaktiv

Du møder til undervisningen
og  er aktiv i timerne.

Du afleverer dine opgaver.

Du giver besked til din lærer
og  til GS studievejleder hvis
du  kortvarigt er fraværende
pga.  sygdom eller hvis
andre helt  særlige forhold
gør, at du har  fravær.

Dit samlede fravær bør
ikke  overstige 10%.

Du er klar over, at GS er et
engangstilbud og at du kan
ikke  gentage samme fag og
niveau  hvis du ikke
gennemfører
forløbet.

Hvis dit fremmøde fravær
nærmer sig 20% vil du få en
skriftlig advarsel på SMS
om, at  dit fravær skal
nedbringes
markant fra dags dato.

Hvis du mangler at aflevere
to opgaver i et fag, vil du få
en sms  om, at de manglende
opgaver  skal afleveres inden
for to døgn.

Hvis du har et bekymrende
fraværsmønster (kommer
sent,  går tidligt, manglende
deltagelse i
laboratorieøvelser, eller
tilsvarende) vil du kunne få
en  skriftlig advarsel på SMS
om, at  dette skal høre op.

Hvis du fortsat har fremmøde
fravær efter at have modtaget
en  skriftlig advarsel, vil du
blive  udmeldt fra kurset uden
yderligere varsel.

Hvis du efter den skriftlige
advarsel ikke afleverer de
manglende opgaver inden
for to  døgn, vil du blive
udmeldt uden  yderligere
varsel.

Hvis du ikke retter op på
et  bekymrende
fraværsmønster  efter at
have modtaget en
advarsel, vil konsekvensen
være  mistet SU den
kommende
måned, eller udmeldelse
fra  kurset.

Særlige regler:

1. Ved ikke lovligt fravær de to første mødegange udmeldes du uden varsel. Du er blevet
informeret om  denne procedure i optagelsesmailen.

2. Ved 5 sammenhængende fraværsdage udmeldes du uden varsel, med mindre helt særlige
forhold gør  sig gældende. Der skal foreligge en klar aftale med GS studievejleder og
ledelse, ligesom læreren skal  være informeret og indforstået med aftalen. På 1- eller
2-mdr. hold vil det ikke være muligt at lave en  sådan aftale. Du er blevet informeret om
dette i optagelsesmailen.

3. Ved længerevarende sygdom som gør, at du ikke kan gennemføre forløbet, er det vigtigt
at du får en  lægeerklæring som dækker den pågældende periode. Dette giver dig
mulighed for, at ansøge om  dispensation til gentagelse af samme fag og niveau på et
senere tidspunkt.
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