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Kodeks for organisationers adfærd 
Stx-uddannelsen og skolens kultur som helhed skal på Paderup Gymnasium forberede eleverne til 
medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Under-
visningen og hele skolens dagligliv bygger derfor på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne 
skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.1 På Paderup 
Gymnasium er vi endvidere bevidste om, at vi i samarbejde med samfundsengagerende organisatio-
ner af politisk, humanitær eller religiøs art kan være med til at sikre, at vores elever får demokratisk 
dannelse. Dette kan blandt andet ske ved at sikre forskellige organisationer, der måtte ønske det, 
gode og lige adgangsvilkår til gymnasiet. I den forbindelse har vi udarbejdet nedenstående kodeks, 
der følger Kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddan-
nelser.2  

Kodeks 
● Alle organisationer betragtes som ligestillede, så længe de overholder nærværende kodeks. 
● De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som en organisation bidrager med på Pa-

derup Gymnasium, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der 
skal være adgang for alle elever til arrangementerne. 

● Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable. 
Såfremt de måtte forekomme, betyder det udelukkelse fra gymnasiet. 

● Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med 
gymnasiets studie- og ordensregler.3 

● Paderup Gymnasium og den organisation, der ønsker at bidrage med en aktivitet på gymna-
siet, aftaler altid indhold og tidspunkt for aktiviteten. 

● Det er ikke en forudsætning for en organisations adgang til Paderup Gymnasium, at der i 
forvejen er medlemmer af organisationen blandt gymnasiets elever. 

● Den pågældende organisation kan få lov til at dele brochurer e.l. ud om morgenen ved gym-
nasiets hovedindgang. Uddeles mad og drikke, aftales dette forinden med kantinen, evt. 
gennem kontoret. 

● Organisationen kan også få lov til at placere eller hænge materialer op på et af kontoret an-
givet sted. 

● Endvidere kan organisationen i frikvartererne få stillet et bord (en stand) til rådighed i gym-
nasiets kantine, så elever, der er interesserede i organisationens budskab, kan indhente in-
formation. Det er ikke tilladt at agitere for et budskab ved at opsøge elever uden for standens 
område. Der kan også stilles et lokale til rådighed i et frikvarter, hvis dette ønskes. 

                                                
1 Jf. Gymnasieloven § 2, stk. 5 (LBK nr. 1076 af 04/09/2013). 
2 Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med DUF, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler, august 
2013. Kodekset kan downloades her: http://www.danskegymnasier.dk/wp-content/uploads/2015/02/Kodeks-for-
samfundsengagerende-ungdomsorganisationers-adgang-p%C3%A5-ungdomsuddannelserne.pdf  
3 Se studie- og ordensreglerne her:  http://www.paderup-gym.dk/index.php?Ordensregler  



● Organisationen er selv ansvarlig for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement. 
Misligholdes denne forpligtelse, kan det betyde udelukkelse fra Paderup Gymnasium. 

Tillæg 
Toastsalg i forbindelse med ordinære gymnasiefester er en gammel tradition, som vi ønsker at beva-
re. For at understøtte og ligestille foreningsarbejde af politisk, humanitær eller religiøs karakter på 
Paderup Gymnasium fordeles toastsalg mellem dem af skolens elevforeninger, der måtte være inte-
resserede heri.4 Ansøgning for skoleåret 15/16 sendes til vicerektor Morten Caspersen på 
mc@paderup-gym.dk senest 1. september 2015. 
 
Allerede fra 1. marts 2015 gælder den regel, at den organisation, der sælger toasts eller lignende, 
kan få fem elever gratis med til festen. Navne meldes til Morten Caspersen senest dagen før festen. 
Da pågældende organisation yder en service for fællesskabet, kan disse fem elever få én gratis øl 
eller sodavand i festudvalgets bar. 
  
Hvis salget giver overskud, skal dette overskud bruges til formål, der direkte er knyttet til pågæl-
dende elevforening på Paderup Gymnasium. Elevforeningens medlemmer, der sælger toast til en 
fest, er endvidere ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter toastsalget. Misligholdes denne for-
pligtelse, kan det medføre, at foreningen ikke længere kan komme i betragtning til toastsalg.  
 
 
 
Randers, den 19. marts 2015 
 
Ledelsen 
 
(Kodekset har været i høring hos Elevrådet torsdag den 12. marts og i gymnasiets bestyrelse den 
18. marts, hvor begge instanser bakkede op om det.) 
 

                                                
4 En elevforening definerer vi som en forening med et klart formuleret formål, der virker under ordnede forhold, er 
demokratisk opbygget, består af mindst fem elever på skolen og er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. 


