Hundested Skole

Princip for håndtering af vold og trusler
Formål:
På Hundested skole accepterer vi ikke vold og trusler. Ligesom vi ikke accepterer chikane, mobning
eller anden grænseoverskridende adfærd, hverken overfor andre elever eller medarbejdere.
Mål:
At undgå enhver form for fysisk eller psykisk vold overfor skolens elever og medarbejdere.
Princip:
Vi har nul tolerance overfor vold og trusler.
Elever kan ved overtrædelse af dette i henhold til Cirkulære om god ro og orden i folkeskolen blive
bortvist https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163975
Inden en bortvisning effektueres, så undersøges hændelsen, der udløser bortvisningen, af en fra
ledelsen. Personale, der har været impliceret laver sammen med skolens ledelse et notat, hvor
hændelsesforløbet beskrives – denne undersøgelse foretages i tæt samarbejde med elevens
forældre, enten ved at forældrene er orienterede eller ved at forældrene inddrages.
En bortvisning kan kun besluttes af skolens leder og kan i henhold til lovgivningen maksimalt vare
en uge.
Ved bortvisning informeres elevens forældre straks, når bortvisningen er besluttet. Det er altid en
fra ledelsen, der orienterer forældrene om beslutningen.
Forældrene informeres inden for 24 timer om varigheden af bortvisningen. Når de informeres om
dette, så sikrer skolens ledelse, at der er en plan for elevens tilbagevenden til undervisningen.
I planen for tilbagevenden til skolen indgår en konfliktmægling mellem de implicerede parter.
Hvis eleven ikke umiddelbart efter bortvisningen skal indgå i sin stamklasse eller, hvis der overvejes
andre pædagogiske tiltag, så informeres forældrene om disse overvejelser og parthøres.
Overvejelser af denne karakter kan gøre, at en plan for tilbagevenden kan have midlertidig
karakter.
I særligt grove tilfælde kan konsekvensen være klasseomplacering eller flytning til anden skole
ligesom grove tilfælde af vold og trusler kan føre til politianmeldelse.
Efter en bortvisning, vil den pågældende elev og dennes forældre blive indkaldt til en samtale med
to ledelsespersoner og eventuelle lærere, hvor eleven og forældre bliver orienteret om skolens
forventninger til opretholdelse af ro og orden samt eventuelt videre forløb.
Der laves et referat af samtalen, som lægges i elevsagen og sendes til hjemmet.
Skulle sagen give anledning til andre pædagogiske foranstaltninger, så udleveres en klagevejledning
til forældrene, hvis de er uenige i skoleledelsens afgørelse.
Ved bortvisningssager orienteres skolens bestyrelse i den lukkede dagsorden på førstkommende
bestyrelsesmøde.
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