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Bilag 6: Ordensregler 

  

 

 

§ 1. De studerende skal under deres studier på KADK optræde hensynsfuldt og ordentligt af hensyn til 

skolens uforstyrrede funktion. De studerende har pligt til at tage hensyn til andre studerende, ansatte, 

skolens naboer samt til skolens faciliteter. Det betyder blandt andet, at støjende adfærd, spisning, 

indtagelse af drikkevarer, m.v. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det er til ulempe for 

andre. Rygning må ikke finde sted indendørs eller til gene for andre.  

 

Stk. 2. Den studerende skal efterkomme de anvisninger, som gives af ansatte, i interne regler samt ved 

skilte og opslag. 

 

Stk. 3. De studerende skal i øvrigt overholde de regler, der fastsættes af KADK eller som gælder for 

skolen. 

 

Behandling af overtrædelser 

 

§ 2. De studerende har pligt til med det samme at rette sig efter anvisninger og påbud fra KADK’s 

ansatte vedrørende overholdelse af de i ovenfor nævnte regler. 

  

Stk. 2. Sager om overtrædelse af skolens regler behandles normalt af institutlederen for det institut den 

pågældende studerende er tilmeldt. Institutlederen skal indkalde den studerende til en samtale om 

sagen og kan om nødvendigt give den studerende en mundtlig advarsel mod at gentage en 

overtrædelse. Den studerende har ret til at medbringe en bisidder. Konsekvenserne af en gentagen 

overtrædelse skal meddeles den studerende skriftligt. 

 

Stk. 3. Institutlederen drager omsorg for, at gældende forvaltningsretlige regler overholdes.  

 

 

Rektorsager 

 

§ 3. Institutlederen skal ved gentagelse eller grove overtrædelser af reglerne, herunder kravet om 

hensynsfuld og ordentlig optræden, overgive sagen til rektor. Sager vedrørende kriminelle forhold 

(eksempelvis trusler, voldelig adfærd, hærværk, tyveri m.v.) overgives øjeblikkelig til rektor. Rektor 

træffer beslutning om politianmeldelse samt om sanktion i henhold til sanktionsreglerne, i de tilfælde 

hvor forholdet har betydning for skolens funktion. 

 

Stk. 2. Overgivelse af sager til rektor skal ske skriftligt eller skal hurtigst muligt følges af en skriftlig 

fremstilling af sagen, der kan danne grundlag for en høring af den studerende. 

 

Stk. 3. Rektor drager omsorg for, at gældende forvaltningsretlige regler overholdes, herunder at den 

studerende får lejlighed til at udtale sig i sagen, før der træffes afgørelse.  
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Stk. 4. Rektor kan indkalde den studerende til samtale. Den studerende kan medbringe en bisidder til 

eventuelle samtaler.  

 

§ 4. Sanktioner 

 

Rektor har følgende sanktionsmuligheder: 

 

 Tildeling af skriftlig advarsel 

 Bortvisning fra skolen midlertidigt eller permanent 

 

Bortvisning kan finde sted, hvor der er tale om grove eller gentagne overtrædelser af de i §§ 1 og 3 

nævnte regler, og hvor rektor finder det nødvendigt at anvende denne alvorlige sanktion for at sikre 

skolens uforstyrrede funktion. Bortvisning indebærer, at den studerende bliver udmeldt, og skal aflevere 

sit studiekort og andre effekter, som udleveres til studerende. Den pågældende studerende er 

udelukket fra alle aktiviteter på KADK, herunder al deltagelse i undervisning og eksamen. Ved 

midlertidig bortvisning indmeldes den studerende efter anmodning når bortvisningsperioden er udløbet. 

 

Stk. 2. Ved afgørelse af om bortvisning skal finde sted, og i givet fald om dette skal være midlertidigt 

eller permanent, skal der blandt andet lægges vægt på overtrædelsens konkrete skadevirkning, 

eventuelle forudgående advarsler, risikoen for gentagelse, hensynet til bevarelsen af respekten for 

skolen, samt om skolens interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre indgribende sanktion jf. 

proportionalitetsprincippet.  

  

 

§ 5. Klageadgang 

 

Den studerende har mulighed for at indbringe institutlederes afgørelse for rektor. 

 

Stk. 2. Rektors afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, 

indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse 

af lov om videregående kunstneriske uddannelser.  

 

 

 

 


