
 

Fælles ordensreglement på Campus Nakskov   

Campus Nakskov er Lollands store uddannelses fællesskab. Mere end 1000 elever benytter hver dag de 

uddannelsestilbud eller efteruddannelsestilbud som Campus Nakskov samlet udbyder. Campus Nakskov er 

beliggende på Søvej 6, 4900 Nakskov. 

Uddannelsesfællesskabet består af CELF, VUC Storstrøm, Nakskov Gymnasium og HF samt Lolland 

Kommune som bidrager med 10. klasse, UU, Ungdomsskolen samt jobcenter. 

 

På Campus Nakskov er vi meget optaget af, at alle studerende skal kunne føle sig tryg i uddannelsesmiljøet. 

Derfor er der også lavet et fælles ordensreglement, som skal sikre, at alle elever kan koncentrere sig om, at 

dygtig gøre sig i forhold til, for dem, en fremtidig plads på arbejdsmarkedet. 

Ordensreglementet er derfor et supplement til de ordensreglementer de enkelte institutioner måtte have 

og som alene tager udgangspunkt i trygheden og sikkerheden på Campus Nakskov. 

 

Fælles ordenreglement: 

 Trusler mod andre elever eller mod undervisere vil medføre øjeblikkelig bortvisning samt vil uden 

undtagelse blive politianmeldt. 

 Synlig annoncering til bande eller rockermiljøet vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Tidligere 

medlemmer af dette miljø, som er i et exit program, vil efter aftale med UU og den pågældende 

uddannelsesinstitution kunne påbegynde i et aftalt uddannelses forløb. 

 Salg eller indtagelse af euforiserende stoffer eller ulovlige dopingmidler vil medføre øjeblikkelig 

bortvisning og vil blive politianmeldt. 

 Indtagelse af alkohol i undervisningstiden eller ved sociale arrangementer, hvor der ikke er alkohol 

udskænkning, vil medføre øjeblikkelig bortvisning. 

 Påvirkning af euforiserende stoffer ved sociale arrangementer eller i undervisningstiden vil medføre 

karantæne eller øjeblikkelig bortvisning. 

 Hvis man bliver bortvist pga. ovenstående vil man ikke kunne blive optaget på en anden 

uddannelses retning på Campus Nakskov i op til et år efter bortvisningen. 

 Er man som elev blevet bortvist fra Campus Nakskov vil efterfølgende samtaler i forbindelse med 

undervisning ikke kunne foregå på Campus Nakskov. 

 

Med venlig hilsen 

Campus Nakskov 


