
  

Handleplan for god ro, orden og trivsel. 
 

Nedenstående er et supplement til skolens almindelige ordensregler 

 

 

Formål: At få elever og ansatte på Sønderskov-Skolen til at trives i hverdagen. 

 

Årsag: For at opnå den bedste trivsel på Sønderskov-Skolen skal skolens samlede regler jævnligt revideres 

for at imødekomme tidens udfordringer. 

 

Hærværk: 

Såfremt eleverne ødelægger undervisningsmaterialer, begår hærværk (både i større og mindre grad) på 

skolen og/eller dens inventar, iværksættes følgende forholdsregler: 

 

 Såfremt eleven selv kan udbedre skaden, sættes han/hun straks i gang med at reparere den. 

 Hvis skaden ikke kan udbedres, sendes eleven op til viceskoleinspektøren, som bedømmer, om der 

skal udskrives en regning. 

 

Hvis elevernes bøger, hæfter o. lign. er væk, skal lærerne og skolebiblioteket aftale en erstatning. 
 

Generelt: 

Alle ansatte har påtaleret og påtalepligt overfor elever, der: 

 Ryger på skolens område og i skolens nærmeste nærhed 

 Udviser en uhensigtsmæssig opførsel 

 Mobber hinanden 

 Bruger et groft og nedladende sprog 

 Fremsætter trusler såvel mundtligt som skriftligt 

 Udviser en truende/provokerende/voldelig adfærd 

 

Elever: 

Der skal skabes en fælles holdning blandt teamets lærere om teamets regler. 

 

Opdager man en uregelmæssighed, påtaler man den, og vurderer, om eleven eksempelvis selv skal ringe 

hjem, om der evt. skal laves en politianmeldelse (sker dog kun i samarbejde med skolens ledelse) eller 

foretages yderligere sanktioner. Hændelsen skal skrives ind i teamets klasselogbog, og hjemmet skal under 

alle omstændigheder kontaktes. 

 

Konflikter løses så vidt muligt, når de opstår, af den/de tilstedeværende lærer/lærere. 

 

Såfremt elever bortvises fra timen, skal de henvises til kontoret, som orienteres om årsagen til bortvisningen. 

Efter timen skal der altid finde en samtale sted mellem læreren og eleven. Klasselæreren skal orienteres. 

 

Eleverne skal opdrages til ansvar, og de skal lære at indse, at deres handlinger medfører konsekvenser. 

 



Vedr. mobiltelefoner må foto-/lyd-/videofunktionen kun benyttes efter aftale med læreren. 

Elever, der pjækker: 

 Klasseprotokollen føres så vidt muligt i første lektion. 

 Faglærerne registrerer fravær i egne timer. 

 Den lærer, der konstaterer et ulovligt fravær, kontakter samme dag hjemmet og orienterer 

klasselæreren/teamet. Pjækkeriet føres ind i klasselogbogen (se faktaboks). 

 Ved gentagne tilfælde af pjækkeri orienteres skolens ledelse, der foranlediger et møde imellem 

hjemmet og skolen. 

 Såfremt pjækkeriet fortsætter, skal Børn og Uddannelse underrettes via den almindelige procedure. 
 

Elever, der ryger: 

 Den lærer, der ser, at eleverne ryger, påtaler dette og skriver det ind i klasselogbogen samt vurderer 

om der skal ske yderligere sanktioner. 

 Ved gentagne tilfælde af rygning orienteres skolens ledelse. 

 Såfremt rygningen fortsætter inddrages hjemmet. 

 Skolens ledelse og teamets lærere vurderer yderligere sanktioner. 

 

Elever, der bruger et groft og nedladende sprog: 

 Den lærer, der hører, at eleverne bruger et groft og nedladende sprog, påtaler dette og skriver det ind 

i klasselogbogen samt vurderer, om der skal ske yderligere sanktioner. 

 Ved gentagne tilfælde af et groft og nedladende sprog orienteres hjemmet af en af teamets lærere. 

 Ved gentagne brug af et groft og nedladende sprog orienteres skolens ledelse, der foranlediger et 

møde imellem hjemmet og skolen. 

 Skolens ledelse og teamets lærere vurderer yderligere sanktioner. 
 

Elever, der udviser en truende/voldelig adfærd: 

 Den lærer, der bemærker en truende/voldelig adfærd, tager affære og alt efter adfærdens karakter 

vurderer, om der skal ske yderligere sanktioner. Det skrives under alle omstændigheder ind i 

klasselogbogen.  

 Ved voldsom truende/voldelig adfærd orienteres skolens ledelse, der foranlediger et møde imellem 

hjemmet og skolen. 

 Såfremt den truende/voldelige adfærd ikke ophører, vurderer skolens ledelse og teamets lærere 

yderligere sanktioner. 
 

 

Faktaboks: 

Klasselogbogen er en funktion, som findes på skolens intranet, hvor alle skolens medarbejdere har adgang til 

at læse og til at skrive notater. Klasselogbogen er et internt arbejdsredskab for skolens personale. 

 

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen den 08. september 2011 

 


