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Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne, når de opholder sig på og 

ved skolen eller deltager i aktiviteter som skolen er medarrangør af.  

Tilsynet omfatter ikke skolevejen og evt. befordringsordninger.  

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for at der føres tilsyn 

med eleverne, og skolebestyrelsen kan fastsætte principper for tilsynet. 

Skolens leder beslutter hvordan tilsynet skal udføres.  

Særligt i henhold til 7.-9. klasse: 

I henhold til bekendtgørelsen om tilsyn med elever § 7 har 

skolebestyrelsen besluttet, at eleverne fra 7.-9. klasse må forlade skolens 

område i spisefrikvarteret.  

Inden denne beslutning træder i kraft, skal eleverne fra 7.-9. klasse have 

besøg af elevrådsrepræsentant, lærerrepræsentant og pædagogisk leder, 

som skal orientere alle elever om regler og forventninger i relation til 

denne beslutning, samt orientere alle eleverne om, at såfremt regler og 

forventninger ikke overholdes, vil tilladelsen om at forlade skolen blive 

inddraget for enkelte elever i henhold til bekendtgørelsens § 7, Stk. 4. 

Efterfølgende skal de nye 7. klasser orienteres om ordningen, 

forventninger til opførsel, muligheder for sanktioner og forældrenes 

tilladelse. 

Bekendtgørelsens §7, stk. 4 angiver også, at forældre kan forlange, at 

deres barn skal blive på skolens område, så derfor skal alle forældre 

orienteres om dette inden beslutningen træder i kraft. 

Inden beslutningen træde I kraft, skal skolens forventninger til elevernes 

opførsel og adfærd formuleres og udsendes til alle elever og forældre, 

samt være tilgængelige på skolens hjemmeside. 
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I forbindelse med at beslutningen træder i kraft, skal relevante butikker i 

Skibby orienteres om dette, samt oplyses om kontaktperson/telefon, i 

fald enkelte elever ikke overholder bestyrelsens forventninger til 

elevernes opførsel og elevernes kommunikation. 

Skolebestyrelsens beslutning gælder indtil videre frem til sommerferien 

2021, hvorefter ordningen skal evalueres og evt. fornys. 

Generelt: 

Den enkelte lærer er ansvarlig for at tilsynsforpligtelsen overholdes.  

Tilsynet skal afpasses efter elevernes alder, aktiviteten, lokalernes 

indretning og evt. særlige lokale forhold.  

Tilsynet begynder 10 minutter før undervisningen begynder og slutter når 

elevernes har haft rimelig tid til at forlade skolen efter sidste lektion. 

Tilsynet kan udføres ved at eleverne får instruktion i, hvordan de skal 

forholde sig.  

Tilsynet er skærpet når eleverne opholder sig i skolens fysik -, 

værksteds- og idrætslokaler. Ved svømning skal den ansvarlige lærer 

samtidig have en særlig uddannelse.  

Ved praktikophold eller lignende har skolen ingen direkte 

tilsynsforpligtelse. 


