Værdiregelsæt
Fjordlandsskolens værdiregelsæt

Skolebestyrelsen fastsætter jf. Folkeskolelovens § 44 stk. 4 skolens værdiregelsæt og ordensregler.
Værdiregelsættet er vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 19. marts 2019.
Fjordlandsskolen har følgende værdier:
Tryghed, mod & lyst til udvikling
Gennem fællesskab, engagement og faglighed, som er grundlaget for hele skolens hverdag og
praksis.
Værdierne er vedtaget i skolens vision, som kan læses via dette link
http://fjordlandsskolen.dk/sp/p587615/text/Vision%202018%20-%202020
Herudover udtrykker værdigrundlaget at:






Vi på Fjordlandsskolen skaber rammer, der sikrer den bedst mulige trivsel for elever,
medarbejdere og forældresamarbejde, både for den enkelte og i relationer med andre.
Alle bidrager til og tager ansvar for fællesskabets og egen trivsel ved, at anerkende og
respektere andre og give plads, tid og rum til, at andre kan trives.
Vi tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelse. Således har alle ret til, at få deres oplevelser
taget alvorligt og blive lyttet til.
Vi accepterer ikke mobning.
Eleverne skal udvikle sig både fagligt, socialt og personligt, derfor skal de udfordres på
forskellige måder og forskellige områder. Dette skal give en alsidig udvikling samt glæde
ved og lyst til læring.

Ordensregler:











Alle skal vise hensyn, anerkende andre og respektere alle.
Eleven skal rette sig efter de anvisninger lærere og pædagoger giver.
Eleven må ikke forstyrre undervisningen.
Eleven skal møde med nødvendige redskaber til skoledagen – bøger, idrætstøj, penalhus og
computer
Eleven må ikke bevidst gøre noget der skader personer eller beskadiger ting.
Eleven skal behandle skolens inventar og materialer ordentligt.
Alle skal tale og skrive i en ordentlig tone – nedsættende sprog samt mobning accepteres
ikke.
Indskolingen, mellemtrin og udskoling har udeordning i pauserne. Der kan laves lokale
aftaler.
Elever må ikke forlade skolen i skoletiden
Boldspil skal foregå udendørs på de anviste arealer i pauser og efter lærerens anvisning.












Der må ikke cykles eller køres på knallert på skolens arealer.
Det forventes at eleven møder op udhvilet – 5 min før første time og klar til at modtage
undervisning
Elever skal gå til sin klasse, når det ringer ind. Hurtigst muligt derefter, skal eleven være
parat ved sin plads med relevant materiale til undervisningen.
Eleven skal stille sin cykel eller knallert på de anviste pladser
Ingen må ryge eller drikke alkohol/energidrik på skolen.
Elever fra 6.-9. årgang tjekker Aula hver dag
Medbragte mobiltelefoner afleveres til elevens lærer ved skoledagens start – og i flymode.
Det er kun tilladt, at have mobiltelefonen tændt i timerne, hvis læreren har godkendt det til
brug i undervisningen.
I klasselokalet eller det faglokale, der forlades efter endt undervisning, skal der være ryddet
op, stolene skal være sat på plads, og der skal være fejet.
Sneregler: der må kun kastes med sne på de anviste områder og ”vaskere” er forbudt.

Forventninger til forældre:













Forældre bakker op om skolens ordensregler
Forældre støtter op om elevernes hjemmearbejde og træning
Forældre tjekker Aula hver dag. Forældre til elever på 6.-9. årgang er ansvarlige for, at
eleven tjekker Aula hver dag.
Forældre forlader klasselokalet før timen starter
Forældre melder elevfravær ind via Aula til lærer
Længere tids fravær (3 dage eller mere) skal der søges om via skolens kontor
Forældre sikrer sig at eleverne møder udhvilet, med pakket
skoletaske/computer/penalhus/mad & drikke.
Forældre tilskynder eleven til at have en god tone i skolen og bidrager selv aktivt hertil.
Forældre bakker op om klassens trivsel/forældremøder/aktiviteter
Forældre deltager aktivt i arrangementer som skolen afholder
Forældre fører neutral kommunikation i hjemmet om alle forhold mellem skole,
medarbejdere, forældre og elever
Forældre tager ansvar ofr en god, informativ og respektfuld tone i kommunikation til
medarbejdere på skolen, andre forældre m.fl.
Foranstaltninger ved overtrædelse af skolens ordensregler:





Skolens værdiregelsæt og ordensregler sætter rammer for, hvordan elever på
Fjordlandsskolen kan omgås og trives sammen. Formålet er, at skabe rammer, hvor der er
plads til alle og at alle skal kunne være på skolen på en god måde. Dialog og samtale er altid
første skridt ved overtrædelser eller problemer med trivsel. Vi forsøger, at holde dialogen så
tæt på eleverne som muligt, dvs. at det primært er lærere eller pædagoger, der tager den
første dialog. Hvis andre foranstaltninger skal tages i brug, skal hensynet til den enkelte altid
afvejes med hensynet til den øvrige elevgruppe og hensynet til ro i undervisningen.
Hvis elever overtræder skolens ordensregler, søges årsagen hertil afklaret gennem en
samtale med eleven. Gennem samtalen forsøges eleven bibragt forståelse for, at
værdiregelsættet og ordensreglerne skal overholdes. Dette gælder både i forhold til








enkeltelever og grupper af elever. Samtalen tages af den medarbejder, der påtaler
overtrædelsen. Hvis eleverne ikke kan bringes til en forståelse af nødvendigheden af, at
overholde ordensreglerne, kan klasselæreren, den pædagogiske leder eller skolelederen
inddrages i samtalen.
I forhold til overtrædelsens karakter vurderes det, om elevens forældre skal kontaktes med
henblik på en samtale med dem og eleven for at bibringe en forståelse af nødvendigheden af,
at overholde ordensreglerne. Det vurderes ligeledes, hvem der foretager henvendelsen:
lærer, pædagog, klasselærer, pædagogisk leder eller skoleleder.
Hvis eleven bruger mobiltelefonen uden tilladelse i timerne, bliver den konfiskeret og bragt
til kontoret. Første gang den bliver konfiskeret, kan eleven selv hente den ved skoledagens
afslutning. I gentagne tilfælde kan den hentes ved skoledagens afslutning efter aftale mellem
forældre og kontoret.
Hvis eleven kommer til, at anrette skade på skolens eller andres ejendom, må eleven og
forældre forvente erstatningskrav. Dette gælder også ved bortkomst af bibliotekets bøger og
øvrige materialer tilhørende skolen.
Hvis elever overtræder ordensreglerne, værdiregelsættet og i øvrigt almindelige normer for
god opførsel, kan der iværksættes foranstaltninger. De øvre rammer for foranstaltninger
sættes af ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen nr. 697 af 23/6 2014”, som
angiver, hvilke foranstaltninger skolen kan iværksætte indenfor lovens rammer og hvilke
skolen ikke har hjemmel til at iværksætte.

Godkendt af Fjordlandsskolens bestyrelse d. 19. marts 2019

