
 
 

 
Ordens- og samværsregler for Projekt Forskerspirer 

 
Ordens- og samværsreglerne gælder for spirer, der deltager i Projekt Forskerspirer. De er gældende både 
ved fysiske arrangementer og online. Reglerne skal sikre, at alle kan færdes og trives fagligt såvel som 
socialt, mens Projekt Forskerspirer foregår.  
 
Det forventes, at alle i Projekt Forskerspirer (spirer, ansatte, undervisere og oplægsholdere mv.):  
 

• handler med respekt og tolerance, holder en god omgangstone og inkluderer hinanden i det 

faglige og sociale fællesskab. 

 

• medvirker til, at alle har mulighed for at få maksimalt udbytte af projektet.  

 
Derudover gælder følgende regler for spirer i Projekt Forskerspirer: 
 

• Det forventes, at spirerne deltager i projektets to faglige seminarer; Københavnermødet i april og 

Aarhusmødet i september. 

 

• Deadlines og frister skal overholdes. Der kan i særlige tilfælde laves individuelle aftaler, hvis 

Forskerspirersekretariatet bliver kontaktet inden fristen udløber.  

 

• Snyd er uacceptabelt. Projekt Forskerspirer betragter snyd som en alvorlig forseelse, der vil 

medføre sanktioner.  

 

• Alle deltagere skal følge de gældende rygeregler på den lokation, hvor Projekt Forskerspirers 

arrangementer afholdes. 

 

• Spirer må ikke indtage, være påvirkede af, handle med eller være i besiddelse af øl, vin, spiritus 

eller andre rusmidler under det faglige program. 

 

• Spirer skal møde op til Projekt Forskerspirers aktiviteter i en tilstand, hvor de kan deltage aktivt i 

det faglige program.  

 

• Uacceptabel adfærd og opførsel efter det faglige program kan sanktioneres, hvis adfærden 

skønnes at have direkte indflydelse på det faglige og sociale samvær. 

 

• Det er ikke tilladt at tage og dele billeder, samt optage eller dele lyd og video, der kan krænke 

eller nedgøre andre. 

 

Overtrædelse af ordens- og samværsreglerne kan medføre sanktioner og i sidste instans permanent 
udmeldelse af Projekt Forskerspirer. Det er Forskerspirsekretariatet, der træffer beslutning om sanktioner 
og udmeldelse. Beslutningen kan tages i dialog med spirens koordinator på gymnasiet. Sanktioner 
meddeles skriftligt til spiren og spirens gymnasium. 

 
Ordens- og samværsreglerne er sidst opdateret i december 2022. 
 


