SKOLEBESTYRELSEN

Samværsregler for Avedøre skole
Samarbejde
Et positivt, direkte samarbejde mellem hjem og skole er af overordentlig stor betydning for en
tilfredsstillende gennemførelse af arbejdet i skolen. Hjemmet har hovedansvaret for elevens opførsel og en
væsentlig indflydelse på elevens indstilling til arbejdet i skolen.
Trivsel
Det er af største vigtighed for udbyttet af skolegangen, at eleven trives i skolen og klassen.
Hvis en elev har trivselsproblemer, må hjem og skole i fællesskab prøve at finde frem til årsag og baggrund.
Forældrene eller eleven selv kan trygt søge råd hos klasselærer, skolepsykolog eller sundhedsplejerske, der
efter omstændighederne kan tilbyde hjælp ved f.eks. specialundervisning, familievejledning, samt de
hjælpeforanstaltninger - herunder eventuel økonomisk hjælp - der kan søges gennem kommunens
socialforvaltning.
Arbejdsro og orden
Der må i skolen være arbejdsro, god orden og en ordentlig omgangstone for at skolen kan være i stand til at
opfylde sit formål. Eleverne skal derfor følge de anvisninger, der gives dem, og i alle forhold vise god
opførsel. Dette gælder også på vej til og fra skole.
Skolepatruljens anvisninger skal respekteres.
Eleverne skal møde rettidigt og forberedte til timerne. Det henstilles til forældrene at sørge for, at eleverne
møder udhvilede i skole.
Eleverne skal efter bedste evne udføre det arbejde, lærerne pålægger dem som led i undervisningen.
Forsømmelser
Skolen skal have meddelelse om årsagen til forsømmelser, der skyldes sygdom eller andre uforudsete
forhold.
Fritagelse
Fritagelse for skolegang gives for enkelte dage. Meddelelse herom gives senest dagen før.
Fritagelse udover en dag forelægges skolens ledelse.
Det henstilles, at ferier og fridage så vidt muligt afvikles indenfor skolens fastlagte ferie- fridage.
Faget idræt er obligatorisk på alle klassetrin og forudsætter omklædning og bad.
Fritagelse for faget ud over 4 uger gives kun efter lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af skolen.

Erstatningsansvar
Eleverne/forældrene har erstatningsansvar over for lånt undervisningsmateriale og over for forsætlig
beskadigelse af skolebygning, inventar og materiel.
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Skolebøger skal bindes ind.
Hvad du må
Eleverne fra og med 7. klassetrin har tilladelse til at forlade skolen i frikvarterer og eventuelle fritimer.
7. - 9. klasse, har indeordning i alle pauser. Der føres tilsyn af gangvagter, som skal opholde sig i området i
alle pauser.
Hvad du ikke må
Det er ikke tilladt eleverne at ryge noget sted på skolens område.
Det er ikke tilladt elever at drikke alkohol ved møder og fester på skolen.
Ophold i faglokaler og på gangene i frikvartererne er ikke tilladt.
Cykel- og knallertkørsel på skolens område er ikke tilladt i skoletiden.
Al farlig og voldsom leg på legepladsen og i skolegården er forbudt.
I øvrigt skal eleverne rette sig efter gårdvagtens og andre læreres anvisninger.
Mobiltelefon må ikke anvendes uden tilladelse i undervisningstiden. Overtrædelse vil medføre inddragelse
for resten af skoledagen. 3. gang dette sker, vil mobiltelefonen kun blive udleveret til elevens forældre.
Det er ikke tilladt at skrive mobbende eller nedsættende om og til andre, eller på anden måde genere
nogen elev eller medarbejder.
Krænkende fotografering vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
Overtrædelse af skolens regler
Tilsidesætter eleverne deres pligt til god orden og opførsel eller undlader at udføre det arbejde, der
pålægges dem, og viser samtaler, irettesættelser eller advarsler sig virkningsløse, kan eftersidning anvendes
efter forudgående meddelelse til hjemmet. Eftersidning gives ikke i 1. og 2. klasse.
Ved grove forseelser - herunder gentagne tilsidesættelser af hensyn til skolens orden, samt utilbørlig og
hensynsløs optræden, kan - efter drøftelser med hjemmet - følgende foranstaltninger iværksættes:
1. Eleven henvises midlertidigt til skolens støttecenter.
2. Eleven udelukkes fra den almindelige undervisning i indtil en uge.
3. Eleven overflyttes varigt til en parallelklasse på skolen.
4. Eleven overflyttes til en tilsvarende klasse på en anden skole i kommunen.

Vedtaget af Avedøre skoles bestyrelse 15/04 2013.
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