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På Sødalskolen skal alle opleve at være en del af Fællesskabet og Fagligheden i 

et trygt og tillidsfuldt miljø.  

 

Derfor gælder der på Sødalskolen:  

 

 

 

 

Implementeringen af skolens ordensregler:  
 
Hver årgang, fløj og afdeling skriver konkrete regler ud, som alle støtter op om skolens 
ordensregler. 
 

 

 

 

 

 

Alle vil gerne lære og blive dygtige derfor 

 

- Er du klar, når timen begynder  

- Følger du reglerne på dit hold, i din klasse, på skolen 

- Gør du hvad de voksne siger 

    Husk dine ting 

Alle har det bedst, når der er tryghed og tillid derfor 

 

- Forventer vi god opførsel fra alle       

- Samarbejder vi med forældre om at være et sted med ro og orden  

- Hjælper vi hinanden, fordi fejl er noget vi lærer af og ikke dømmer  

 

Den voksne vil noget med mig 

På Sødalskolen taler vi med hinanden derfor  

 

- Skal vi altid holde en pæn tone 

- Finder vi hjælp (en voksen), når det bliver svært  

- Henvender vi os direkte til de involverede 

 
Det er naturligt at hjælpe hinanden 
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Fremme af god orden i folkeskolen: 
 

 
• § 5 – ”Aftalt hjemsendelse” 
Ny bestemmelse, hvorefter skolelederen kan aftale med forældrene, at 
eleven afhentes eller hjemsendes resten af skoledagen. Aftalen er frivillig. 
Bestemmelsen tænkes anvendt ved mindre brud på ordensreglerne.  

 
- Pædagog eller lærer retter henvendelse til ledelsen 
- Bruddet på ordensreglerne beskrives af pædagog eller lærer og lægges i 

elevmappen 
- Ledelsen beslutter hjemsendelse 
- Der tages kontakt til forældre med oplysninger om årsagen og, der laves aftale 

om, hvordan eleven kommer tilbage den efterfølgende dag 

 
§ 9 – ”Omgående udelukkelse” Skolelederen kan efter denne nye bestemmelse med omgående 
virkning udelukke eleven for resten af skoledagen i tilfælde af vold mod sig selv eller andre. 
Omgående udelukkelse forudsætter forudgående besked til forældrene, og at barnet er under 
fornødent tilsyn. Bestemmelsen tænkes anvendt, hvor barnets tilstedeværelse i klassen vil være 
skadelig for resten af klassen. 

 
- Ledelsen tager kontakt til forældre 
- Hændelsen beskrives af pædagog eller lærer og i elevmappen/E-doc 
- Forældre og elev skal den efterfølgende dag have et møde på skolen 

 
• § 3, stk. 2 – ”Opførsel i fritid med direkte virkning på skolens orden” Den tidligere 
bestemmelse er præciseret, så det fremgår, at elevernes opførsel i fritiden, fx på sociale medier, 
også er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen, hvis opførslen har direkte virkning på skolens 
orden 

 
- Pædagog eller lærer retter henvendelse til ledelsen, hvis der stiftes bekendtskab 

med ovenstående 
- Ledelsen beslutter eleven sendes hjem 
- Der tages kontakt til forældre og laves aftaler om, hvordan eleven skal vende 

tilbage den efterfølgende dag 
- Pædagog eller lærer beskriver, det de ved, er foregået i fritiden 

  
Sanktionerne ved brud på skolens ordensregler er: 

Listet op efter alvorlighed: 

1. Henstilling til eleven fra lærer/pædagog 
2. Henvendelse til hjemmet fra lærer/pædagog 
3. Henvendelse til hjemmet fra leder 
4. Aftalt hjemsendelse fra skolen 
5. Omgående udelukkelse fra skolen 

 
Herudover forefindes der tiltag, med periodisk ophold på PLC/STC, ekstra tilsyn, inddragelse af 
udgangstilladelse (udskoling), udelukkelse fra enkelte timer i en periode, mm. Disse tiltag drøftes 
på de korte afdelingsmøder, samt når situationerne opstår, med AKT og/eller ledelse.  

 
 


