Lind Skoles retningslinjer for god ro og orden på skolen
Lind Skole tager afsæt i Ministeriets bekendtgørelse for god ro og orden i folkeskolen:
§1. I relation til Ministeriets bekendtgørelse om god ro og orden i folkeskolen fastsætter skolebestyrelsen principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke overholder samværsreglerne, værdiregelsættet eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, herunder anvendelse af
foranstaltninger i anledning af elevadfærd, der er udvist uden for skolen, hvis adfærden har haft direkte indflydelse på god orden i skolen.
Værdiregelsættet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og være retningsgivende for
god adfærd og give pejlemærker for, hvordan der opnås god trivsel på skolen samt et godt psykisk
undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever
og ansatte. Værdiregelsættet skal herunder indeholde en overordnet antimobbe strategi.
De af skolebestyrelsens fastsatte samværsregler/ordensregler gælder for alle skolens tilbud til elever, herunder skolefritidsdelen.
Skolens leder oplyser ved hvert skoleårs begyndelse eleverne og forældrene om skolens ordensregler/samværsregler og værdiregelsæt.
§2. Eleverne og forældrene skal i samarbejde med skolens leder og medarbejdere medvirke til et
godt undervisningsmiljø i skolen og i de enkelte klasser og til, at eleverne får forståelse for skolens
ordensregler, værdiregelsæt og i øvrigt almindelige normer for god opførsel.
Stk. 2. Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler mv. skal årsagen hertil søges afklaret gennem samtale med eleven og forældrene med henblik på at bibringe forståelse for nødvendigheden af
at overholde ordensreglerne mv.
§3. Hvis en elev ikke overholder skolens regler mv. kan skolens leder iværksætte foranstaltninger
overfor eleven.
§4. Beslutningen om at iværksættelse af foranstaltninger over for en elev træffes af skolens leder.
Skolens leder kan delegere denne beføjelse til medarbejderne.
§5. Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt kan en elev
overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.
§6. Overfor en elev, der i undervisningstiden, herunder pauser, mellemtimer mv. ikke overholder
skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt normer for god opførsel, kan følgende foranstaltninger tages i anvendelse:
1. Eftersidning i op til 1 time.
Eftersidning, er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidning må ikke hindre eller væsentlig forsinke en elevs hjemtransport.
2. Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge.
Udelukkelse af en elev fra undervisningen er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og
af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. Udelukkelse kan kun finde sted én gang
inden for samme skoleår. I særlige tilfælde kan udelukkelse dog finde sted to gange inden for samme skoleår.
3. Overflytning til en parallelklasse ved samme undervisningssted under samme skole. Overflytning af en elev til en parallelklasse ved samme skole er betinget af forudgående meddelelse til
forældrene.

4. Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved et andet undervisningssted under
samme skole.
Skolens leder kan iværksætte overflytning til et andet undervisningssted under samme skole, hvis
eleven og dennes forældre kan tilslutte sig overflytningen. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skoles leder iværksætte overflytningen uden elevens eller forældrenes samtykke.
Kommunalbestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og
forældrene skal have kopi af meddelelsen.
5. Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommune.
Skolens leder kan iværksætte overflytning til en anden skole i kommunen, hvis eleven og dennes
forældre kan tilslutte sig overflytningen. Overflytning til anden skole forudsætter desuden tilslutning fra lederen ved den nye skole. I særligt grove tilfælde eller gentagelsestilfælde kan skolens leder med tilslutning fra lederen ved den nye skole iværksætte overflytningen uden elevens og forældrenes tilslutning. Kommunalbestyrelsen skal have skriftlig meddelelse om beslutningen og begrundelsen herfor, og forældrene skal have kopi af meddelelsen.
6. Udskrivning af folkeskolens elever på 10. klassetrin.
7. ”Samfundstjeneste” på Lind skole:
Lind Skole kan iværksætte ”Samfundstjeneste” i forhold til elever der forsætlig øver skade på skolens inventar, laver ”svineri” på skolens område m.m.
”Samfundstjeneste” kan udmøntes i bl.a. oprydning og rengøring på skolen efter aftale med den eller de pågældende elever, ledelse og teknisk serviceleder. Forældrene informeres om iværksættelse
af ”samfundstjeneste”.

