
Regler for studieaktivitet – for e-learningelever 
For at sikre progression i din læring og dit studieforløb, bliver din studieaktivitet og trivsel 
løbende vurderet af din lærer og studieadministrationen. Hvis din studieaktivitet ikke er 
tilfredsstillende, vil din lærer skrive til dig i fagets Classroom.  

Reagerer du ikke på denne besked, risikerer du at modtage en skriftlig varsel, der i sidste ende 
kan medfører en udmeldelse fra faget. Læs mere om skolens studie- og ordensregler her: 
https://www.kbhsyd.dk/om-os/studie-og-ordensregler/ 

Du kan selv følge med i din studieaktivitet i dit Classroom, hvor læreren markerer godkendte 
milepælsopgaver med et 1-tal.  

Det forventes: 
• at du afleverer dine opgaver til tiden, både de mundtlige og skriftlige opgaver.
• at du møder frem til din skemalagte undervisning på skolen (på AVU skal du møde

frem 20 procent af din uddannelsestid).
• at du deltager i det obligatoriske laboratoriekursus, hvis du er tilmeldt et naturfag på

HF.
• at du læser feedback fra din lærer og bruger den aktiv som et led i din læringskurve.
• at du kontakter din lærer, hvis du har brug for hjælp undervejs.
• at du orienterer dig i de breve og beskeder du får fra skolen.
• at du overholder indgåede aftaler.
• at du overholder skolens studie- og ordensregler

Konsekvenser ved manglende studieaktivitet 

Din studieaktivitet bliver løbende gennemgået af din lærer og studieadministrationen. Hvis du 
mangler at få godkendt eller aflevere en eller flere opgaver, vil du få en skriftlig advarsel i din 
e-boks. Du har herefter 14. dage til at rette op på din studieaktivitet. Dvs. du skal have
afleveret og godkendt de opgaver du er bagud med, samt fremadrettet overholde dine
afleveringsfrister.

Fortsætter du, trods den skriftlige advarsel, med at forsømme kravet om studieaktivitet, kan 
der træffes der afgørelse om udmeldelse. 

Ved udmeldelse risikerer du at miste retten til SU, hvis dit samlede timetal falder under 
grænsen for det SU-berettiget timetal. 

Sygdom 

Ved sygdom eller andre omstændigheder, der kan have påvirkning på studieaktivitet, skal du 
kontakte din lærer. Din lærer skal have besked hvis du midlertidigt bliver forhindret i at nå en 
afleveringsfrist. Bliver du længerevarende syg skal du sende en ansøgning til 

https://www.kbhsyd.dk/om-os/studie-og-ordensregler/
https://www.kbhsyd.dk/om-os/studie-og-ordensregler/


studievejledningen. Det kan du gøre her: kbhsyd.dk/for-elever/faq
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