Hundested Skole

Princip for god ro og orden på
Hundested skole
Formål:
At skabe god ro og orden på skolen således, at alle elever har de bedste forudsætninger for at have
et så optimalt socialt- og fagligt læringsmiljø som muligt.
Mål:
At sikre en tryg hverdag på skolen, hvor alle elever rummer og favner hinandens forskelligheder,
viser respekt og tager hensyn til hinanden og omgivelserne.
Princip:
•

Skolen har hovedansvaret for elevernes undervisning og læring

•

Hjemmet har hovedansvaret for barnets opdragelse – herunder at barnet udviser respekt for
sine omgivelser.

•

Samarbejdet mellem skole og hjem er altafgørende for, at god ro og orden kan sikres på
skolen. Begge parter har derfor pligt til hver især at bidrage til at eventuelle problemer løses
ved at tage kontakt samt opretholde en konstruktiv dialog.

•

Det er skolens og alle klassens forældres fælles ansvar, at problemer der vedrører en klasse,
tages op på forældremøder. Det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at diskutere enkelte
elevers opførsel i fællesskab efter forudgående information af de berørte forældre.

•

Elever, der forstyrrer undervisningen for sig selv og/eller andre, skal i samarbejde med
hjemmet tilbydes den fornødne hjælp. Dette kan gøres på følgende måde:
•

Skole/hjemsamtaler

•

Kontakt på forældrenes eller medarbejdernes initiativ med den anden part for at oplyse
om eller udrede om uhensigtsmæssigheder eller om forbedringer i forhold til tidligere
drøftelser. Det kan f.eks. være:
▪

Kontakt for at følge op på specielle initiativer, der er iværksat for et enkelt barn

▪

Drøftelse af akutte ændringer i elevens forhold i hjemmet, i fritiden osv.

▪

Drøftelse af akutte ændringer i elevens adfærd på skolen

▪

Regelmæssig skriftlig eller telefonisk kontakt som opfølgning på ovennævnte.

▪

Samtale med flere involverede parter – skoleleder, PPR, familieafdelingen eller
lignende.

•

Når en elev forvolder skade på skolens ting, skal der altid være en konkret stillingtagen i
hvert tilfælde. Hvis skaden sker enten som simpel eller grov uagtsomhed eller forsætligt,
anses eleven som ansvarlig og kan afkræves erstatning. I henhold til ”lov om hæftelse for
børns erstatningsansvar” kan krav på op til kr. 7500,- også rettes mod den/de der har
forældremyndigheden. Som forældre skal man være opmærksom på, at Halsnæs Kommune
ikke har en ansvarsforsikring for elever, hvorfor forældrene anbefales selv at forsikre deres
barn.

•

Ovenstående gælder ikke alene på skolens fysiske matrikel, men finder også anvendelse når
der er tale om praktik, ekskursioner, lejrskole og skolerejser.

Derudover henvises til ordensreglerne for Hundested Skole, samt bekendtgørelsen om fremme af
god orden i folkeskolen.
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