Ordensregler på Københavns åbne Gymnasium
Du skal deltage i undervisningen, aflevere alle dine opgaver og bidrage ansvarligt til det
sociale miljø.
På KG er dialog og fri kommunikation en grundsten. Du må gerne bruge hat, hue eller
tørklæde, men næse, mund og øjne skal være udækkede og dit ansigt skal være frit.
Du skal bruge skolens faciliteter ansvarligt.
Du skal til enhver tid efterkomme ansattes anvisninger.
Afskrivning eller kopiering af opgaver medfører advarsel eller bortvisning.
Du kan kun blive fritaget for idræt, hvis du har en lægeerklæring. Du bliver bortvist fra
idrætstimen, hvis dit idrætstøj hæmmer din bevægelsesfrihed*.
På KG er religion en privatsag. Hvis du ikke forstyrrer, må du gerne selv bede – bare du
gør det stille, alene og med dig selv i en pause**.
Skoletiden er røg- og tobaksfri (undtaget er nikotinholdige lægemidler), uanset om du er
på KG, hjemme eller på ekskursioner/studieture. Brud på dette medfører advarsel eller
bortvisning.
Al graffiti og hærværk medfører advarsel, bortvisning og evt. erstatningskrav.
Du må ikke udvise truende eller aggressiv adfærd.
Hvis du medbringer kniv eller andre våben på skolens område, bliver du bortvist og
politianmeldt.
Hvis du anvender eller medbringer rusmidler på skolens område, på intro- og studieture
samt ekskursioner, bliver du bortvist og evt. politianmeldt.
Rektor eller dennes stedfortræder kan udstede mundtlige og skriftlige advarsler eller
bortvise dig, hvis du ikke overholder KG’s ordensregler, eller hvis du bryder reglerne for
almindelig god opførsel. Bortvisningen kan være midlertidig eller permanent.

På KG forventer vi, at alle tager hensyn til hinanden
og hinandens forskelligheder
YOU AND ME ARE WE
Godkendt af KG’s bestyrelse på bestyrelsesmøde d. 8.9.2021

*Korrekt idrætspåklædning
Hvis du har tøj på, der ikke er egnet til idrætsundervisning, bliver du bedt om at forlade
undervisningen og får derfor 100% fravær.

Korrekt idrætspåklædning er følgende:
•

Et par gummisko der gør det muligt at stå fast på gulvet, og som samtidig giver
støtte til anklerne (ex. ballarinaer er ikke okay, ligesom jeres vinterstøvler heller ikke
dur!)

•

Benklæder, der giver fuld bevægelsesfrihed (ex. Jeans er ikke i orden, lige som
lange kjoler heller ikke dur!)

•

Overdel, der ikke går længere end til knæet og stadig giver fri bevægelighed i
benene og hofterne (bemærk at det heller ikke er i orden, hvis du skal hive din alt
for lange overdel op, hver gang læreren minder en om det. Den skal sidde fast, så
du ikke skal koncentrere dig om hvorvidt den falder ned eller ej)

•

Evt. fast hovedbeklædning uden frit lagrende dele – disse skal stoppes ind i
overdelen. Det betyder også at kasket ikke er i orden. Det er desuden en god idé at
have andet end en hættetrøje med, da en hættetrøje kan være hæmmende i flere
øvelser)

•

Ingen smykker

•

Ingen telefon

Du kan komme til skade, hvis du er uhensigtsmæssigt påklædt.

** Religion er en privatsag
På KG er religion en privatsag – uanset hvilken religiøs overbevisning du har. Det betyder,
at vi ikke beder sammen, vi har ikke fællesbøn eller prædikener. Hvis du ikke forstyrrer,
må du gerne selv bede – bare du gør det stille, alene og med dig selv, i en pause.
KG stiller ikke lokaler til rådighed for bøn eller andre religiøse fællesskaber.

