Velkommen
til udskolingen
Retningslinjer for god adfærd i 7., 8. og 9. klasse

Retningslinjerne tager sit udgangspunkt i
skolens værdigrundlag:

”Her har vi LYST til at LÆRE”

Med disse retningslinjer ønsker vi at skabe et grundlag for, at alle skal
blive så dygtige, som de kan.

RETNINGSLINJER FOR GOD ADFÆRD PÅ USSERØD SKOLE
Alle - både børn og voksne skal opleve Usserød Skole som et rart sted at være. Formålet med
Usserød Skoles regler for god adfærd er at skabe de bedst mulige rammer for trivsel og læring - for
elevernes undervisningsmiljø og for lærernes muligheder for sammen med eleverne at skabe det.
Vi mener, at tydelige regler og rammer samt et tæt samarbejde med forældrene herom er med til at
skabe tryghed for alle i hverdagen. Gensidig respekt og dét at overholde fælles spilleregler, ser vi som
en del af en demokratiske dannelse, og vi forventer, at alle udviser den nødvendige respekt for
hinanden og for læringssituationen.

Vores helt OVERORDNEDE FORVENTNINGER er:





Du skal tage hensyn til andre – behandle dem, som du selv ønsker at blive behandlet
Du skal lægge mærke til, hvad der foregår omkring dig og opføre dig i respekt for situationen
Du skal hele tiden gøre dig umage for at lære mere og være en god kammerat
Du skal følge de instrukser, som de voksne giver dig både i forbindelse med undervisningen
og i pauserne
 Du skal passe på vores skole og de materialer, du får udleveret
 Hvis du ødelægger noget, skal du erstatte det

Du skal overholde følgende RETNINGSLINJER







Du skal altid følge klassens aftalte regler
Du skal bevæge dig hensynsfuldt og opføre dig roligt, når du opholder dig indendørs
Du skal tale respektfuldt til, med og om andre - både verbalt og nonverbalt
Du må kun bruge din mobil, tablet, computer m.m. i undervisningen efter aftale med din lærer
Du skal rydde op efter dig de steder, hvor du opholder dig
Du skal lave en aftale med din lærer, hvis du er nødt til at forlade skolens område i skoletiden
– undtagen i pauser med aftalt udgangstilladelse
 Du må kun spille fodbold med læderbolde på fodboldbanen

Du bør overveje følgende
Alle elever er velkomne på Usserød Skole, men det er vigtigt, at du gør op med dig selv, om du
mener, at du kan efterleve ovenstående retningslinjer for god adfærd. At gå på Usserød Skole er et
tilvalg; hvis du ikke mener, du kan overholde retningslinjerne, bør du måske genoverveje dit valg.

Orientering om FRAVÆR
Generelt forventes det, at elever og forældre ved alle former for fravær selv orienterer sig i forhold til
hvad, der er arbejdet med og følger op på eventuelle opgaver eller andet.
Sygdom:
 Sygdom af kortere varighed skal meddeles kontaktlæreren - allerhelst med det samme men
senest, når barnet møder på skolen igen
 Sygdom af længere varighed skal meddeles kontaktlæreren under sygdomsforløbet og
afdelingslederen kan evt. også inddrages
Frihed uden for skoleferierne:
 1-3 dages frihed søges hos kontaktlæreren
 Frihed ud over de 3 dage søges hos skolens ledelse. Skemaet ”Ansøgning om fritagelse fra
undervisningen” udfyldes og sendes via Intra. Skemaet findes på forældreIntras forside
Undervisningsministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i
folkeskolen, som skolebestyrelsen har besluttet, at alle ønsker om fritagelser vurderes ud fra.
Bekendtgørelsen kan læses her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163974

Andet fravær:
Ved udeblivelse fra undervisningen gives besked til hjemmet. Hvis eleven fortsat har et bekymrende
fravær, inddrages afdelingslederen. Forældre og elev kan herefter indkaldes til møde med lærer og
afdelingsleder.
I særlige tilfælde kan eksterne samarbejdspartnere som skolepsykolog, familierådgiver, SSPkonsulent eller UU-vejleder involveres.

Orientering om BØRNS ERSTATNINGSANSVAR
Børn kan ligesom voksne gøres erstatningsansvarlige for deres skadegørende handlinger.
Følgende lov trådte i kraft i 2009:

Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§ 1. Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for skadelidte
for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7.500 kr.
for hver skadegørende handling eller undladelse.
Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for det i stk. 1
nævnte beløb.
§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende
handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden.
§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse
landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.
Givet på Amalienborg, den 13. maj 2009
MARGRETHE R.
/ Brian Mikkelsen

Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning – ”Børn skal også betale – om børns
erstatningsansvar”, som supplerer ovenstående.
Vejledningen kan læses her:
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf

Herudover vil vi generelt anbefales, at man som forælder sikrer sit barn ved at have tegnet en
børneulykkesforsikring.

