
 

 

 

 

 
 

 
Ordensregler for kostskolen  2018 - 19 
 
Kostskolens ordensregler skal støtte op om formålet med at bo på kostskolen for en 
stor gruppe af unge mennesker, der er i gang med at tage en ungdomsuddannelse:  
Kostskolen er: 
  - et rart og trygt sted at bo 
 - et inspirerende sted at studere 
 - et forpligtende sted for at nå sin eksamen. 
 
Kostskolen forventer af alle kostelever, at de 

o viser hensyntagen til hinanden (jf. også codex for god kostskoleadfærd) 
o respekterer den enkeltes muligheder for aktiviteter inden for kostskolens 

fællesskabsramme med såvel pligter som rettigheder. 
 

Rektor fastlægger kostskolens ordensregler efter høring i skolebestyrelsen og 
kostskolerådet samt relevant personale. 
 

Kostskolens ordensregler er bilag til skolens studie- og ordensregler, som også er 
gældende for kostskolen.  

Bemærk: Hvis en kostelev får problemer med mødepligten (dvs. har for meget fravær eller 
mangler at aflevere skriftligt arbejde på skolen), så ønsker kostskolen på forskellig måde at 
hjælpe eleven ud af konflikten med mødepligtsreglerne. Dette kan fx ske i form af samtaler 
eller evt. skærpet tilsyn på kostskolen. Skærpet tilsyn er fx krav om obligatorisk deltagelse i 
”stuetræf” (sted og tidspunkt på skolen, hvor eleverne møder og laver skriftlige afleveringer) 
eller det kan ske ved begrænsning i den fri udgang fra kostskolen. 

I kostskolens hæfte ”Velkommen på kostskolen” anføres en del af de forventninger, 
der er til at bo på kostskolen.  
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Ordensreglerne: 

1. Alkohol (øl og alkoholiske drikke).  
Reglerne gælder for kostelever på og uden for kostskolens område. Alkohol må kun 
findes på værelserne i beskedent omfang, ligesom alkohol generelt bør indtages 
med måde. Der må ikke opbevares eller indtages alkohol med en alkoholprocent på 
mere end 5%. 
På dage med skolegang dagen efter (dvs. normalt søndag, mandag, tirsdag, onsdag 
og torsdag) er det ikke tilladt at drikke alkohol eller at være beruset. Ved særlige 
lejligheder kan kostskolepædagogen efter aftale med rektor give tilladelse til at 
drikke alkohol - men kun i meget begrænset omfang. I fællesrum og på 
udendørsarealerne er alkohol kun tilladt ved særlige lejligheder og efter tilladelse fra 
vagthavende. 
Sanktioner: advarsel eller bortvisning. 
 

2. Narkotiske stoffer o. lign. 
Det er ikke tilladt at medtage, forhandle eller indtage narkotiske stoffer. Dette 
gælder såvel på kostskolen som uden for kostskolen, herunder også weekender  
og ferier.  
Kosteleverne skal på forlangende fra rektor efter begrundet indstilling fra personalet 
være villige til at afgive en test mod narkotiske stoffer eller lign. 
Sanktioner: bortvisning. 
 

3. Rygning – No Smoking. 
Kostskolen er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge på kostskolens område; dette gælder 
såvel indendørs som udendørs (jf. ny rygelov fra Folketinget fra juni 2012). Dette 
gælder også brug af vandpibe og e-cigaretter. Brug af røgelsespinde er heller ikke 
tilladt.  
Sanktioner: påtale, advarsel eller bortvisning. 
 

4. Brug af computere og Internet. 
Skolen og kostskolen har et sæt regler 
for brug af skolens og kostskolens 
udstyr, herunder internetadgangen. 
Alle elever skriver ved indflytningen 
under på overholdelse af disse regler. 
Sanktioner: se generelle sanktioner. 

 
5. Brandregler.  
Alle elever har pligt til at gøre sig bekendt med kostskolens forholdsregler ved 
brand. Reglerne er opsat passende steder på kostskolen.  
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6. Drikkevarer til måltiderne i spisesalen. 
Til daglig er det ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer til hovedmåltiderne 
(morgenmad, frokost og aftensmad) i spisesalen. Der er i alle tilfælde stillet 
drikkevarer frem til alle. 
Sanktioner: se generelle sanktioner. 
 
7. Oprydning og rengøring. 
I kostskolens forskellige områder er der forskellige oprydningsregler (eget værelse, 
blokkene, blokkøkkener, blokopholdsstue, gangene, fællesområderne m.v.). 
Generelt forventes det, at alle elever tager et ansvar for at rydde op efter sig samt at 
deltage i de fælles oprydningspligter. 
I spisesalen og pejsestuen skal hver elev rydde egen brug af service på plads på 
rullevogn m.v. På eget værelse gør eleverne selv rent, og værelsets 
renholdningstilstand tilses af det vagthavende personale. 
Sanktioner: se generelle sanktioner. 
 
8. Køkkenvagter. 
Alle elever på kostskolen har ca. en gang pr. måned køkkenvagt. Eleverne har pligt 
til, at deltage i denne opgave. Hvis en elev af en eller anden årsag er forhindret i at 
deltage, er eleven som hovedregel selv ansvarlig for, at bytte vagten med en anden 
elev.  
Sanktioner: se generelle sanktioner. 
 
9. Åbning og lukning i forbindelse med længere ferier. 
Kostskolen er lukket i forbindelse med de længere ferier (efterårsferien, juleferien, 
vinterferien, påskeferien og sommerferien). For hver ferie fastsættes et bestemt 
tidspunkt for lukning (hvornår eleverne skal forlade kostskolen) og åbning (hvornår 
eleverne kan flytte ind på kostskolen). Kostskolepædagogen bekendtgør ved opslag 
om lukning og åbning ved de forskellige ferier. 

 
10. Ophold i ferier. Ophold i ferier kan ske efter 
aftale med rektor. Der skal ansøges med en skriftlig 
og begrundet ansøgning. For elever, der ikke er 
fyldt 18 år, skal ansøgning være underskrevet af 
indehaveren af forældremyndigheden til eleven. 
Evt. ophold i ferier sker i øvrigt mod betaling efter 
de gældende priser. 
 
11. Fravær fra kostskolen. 
Hver elev har pligt til på forhånd at meddele til 
vagthavende, hvis han eller hun er bortrejst fra 
kostskolen. Dette gælder såvel enkelte nætter i 

løbet af ugen som i weekenden.  
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Personalet laver lister til formålet. Eleven har personligt pligt til at udfylde listerne, 
så formålet med listen opfyldes. Hvis passende besked ikke kan gives på listen, skal 
eleven træffe aftale med vagthavende om evt. fravær. 
Sanktioner: se generelle sanktioner. 
 
12. Gå i byen og ude om aftenen. 
På dage før en skoledag forventes det almindeligvis, at alle elever er tilbage på 
kostskolen før kl. 23.30. Hvis dette ikke er tilfældet skal vagthavende have besked. 
 
13. Gæster. 
Hvis en elev har overnattende gæster eller gæster på kostskolen efter kl. 22.00, skal 
dette anmeldes til den vagthavende senest kl. 21.00. Forældre og søskende, der 
besøger kostskolen, kan spise gratis med ved måltiderne. Tilmelding skal ske på 
forhånd. 
 
14. Fester og sammenkomster i blokkene. 
Der bør principielt ikke afholdes fester med et større antal gæster udefra 
(eksempelvis klassefest) i blokkene. Større sammenkomster i blokkene skal 
anmeldes til vagthavende, og værtseleverne ved sammenkomsten er ansvarlige for, 
at der bliver ryddet op i rimelig tid efter sammenkomsten. I forbindelse med fester 
på skolen er det ikke tilladt at holde “forfester” på kostskolen, ligesom det ikke er 
tilladt at holde “efterfester” på kostskolen. Kostskolens hoveddør låses  
kl. 19 ved disse lejligheder. 
Sanktioner: se generelle sanktioner. 
 
15. Bortkomst af nøgler og nøglebrikker til kostskolen 
Mistes en nøgle eller brik til kostskolen, f.eks. til værelset/hoveddøren eller til et af 
kostskolens specialrum, trækkes et beløb i det indbetalte depositum. Beløbet er  
200 kr. pr. mistet nøgle og 200 kr. pr. mistet nøglebrik. 
 
Henstillinger og anvisninger fra personalet skal følges af kosteleverne. 
 
Generelle sanktioner i forbindelse med ordensreglerne. Afhængig af tilfældet og 
omstændighederne: Påmindelse, advarsel og samtale, skriftlig advarsel, et antal 
dages bortvisning, bortvisning fra kostskolen. Hvis eleven ikke er fyldt 18 år 
meddeles skriftlige advarsler og evt. øvrige stærkere sanktioner til forældrene. 
Rektor afgør og udfører sanktionerne evt. efter indstilling fra relevant personale. 
 
 
Rektor Mads Brinkmann Pedersen 


