
Handleguide ved udfordrende og uhensigtsmæssig elevadfærd  

Vedr. elever med sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer. 

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 værdier, regler 

og i øvrigt almindelige normer for god opførsel. 

Når en elev ikke overholder skolens ordensregler m.v., skal årsagen hertil søges afklaret gennem samtaler 

med eleven og forældrene med henblik på at bibringe forståelse for nødvendigheden af at overholde 

ordensreglerne m.v. 

Hvis en elev fortsat og efter gentagne forsøg med samtaler med såvel elev som forældre fortsat ikke 

overholder reglerne vil skolens leder, i praksis kan det være en afdelingsleder eller medarbejder, iværksætte 

en foranstaltning der sikre ro og orden. 

Enhver beslutning om iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden træffes på baggrund af en 

samlet vurdering af de konkrete omstændigheder. Foranstaltningen vil stå i rimeligt forhold til elevens 

forseelse og vil bl.a. vurderes i forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående 

samtaler, påtaler og advarsler m.v., og om forseelsen er begået forsætligt eller uagtsomt m.v. 

Skolens leder kan inddrage en privat genstand (f.eks. en mobiltelefon), hvis eleven overtræder skolens regler 

for medbringelse og anvendelse af en sådan genstand. Inddragelsen kan opretholdes udover skoletiden, hvis 

skolens regler giver mulighed for det, samt at det skal være praktisk og pædagogisk begrundet. 

Skolens leder, i praksis afdelingsleder eller medarbejder, 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, medarbejdere, ledelse og teknisk personale.   

Elevens forældre hæfter med op til kr. 7.500 for enhver skade, deres hjemmeboende barn under 18 år laver. 

Se bilag 1. 

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. 

Over for en elev, der i undervisningstiden, herunder pauser, mellemtimer m.v., ikke overholder skolens 

regler eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, vil endvidere følgende foranstaltninger tages i 

anvendelse: 

1) Eftersidning i op til 1 time. 

2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge. 

3) Overflytning til en parallelklasse ved samme undervisningssted under samme skole. 

4) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved et andet undervisningssted under samme skole.   

5) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen. 

Foranstaltninger nr. 2-5 vil først blive iværksat efter forudgående meddelelse til forældrene. 

For at afværge, at elever øver vold mod sig selv eller andre, eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der 

anvendes magt i nødvendigt omfang. Dette kun efter regler og lovgivning om magtanvendelse i folkeskolen. 

En elev, over for hvem der anvendes magt, kan af læreren omgående udelukkes fra klassen. Udelukkelsen er 

betinget af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn. 

Skolens leder skal ved udelukkelse af en elev fra klassen omgående underrettes af læreren, hvorefter lederen 

træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger. 
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