MØLLEHOLMSKOLEN
Trivsel og læring for alle

Mølleholmen 20
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen)
Tlf.: 4335 2650 (Kontor Højgården)
E-mail: moelleholmskolen@htk.dk
E-mail: hoejgaarden@htk.dk
www.moelleholmskolen.dk

Ordens- og samværsregler på Mølleholmskolen
Mølleholmskolen er et sted, hvor børn skal ses og høres, men med den
nødvendige gensidige respekt, der sikrer trivsel og læring for alle.
Det vil sige, at alle:
taler ordentligt til hinanden.
behandler hinanden ordentligt.
er ærlige og overholder aftaler.
rydder op efter sig selv og hjælper hinanden.
På Mølleholmskolen stiller vi høje faglige krav og tager hensyn til den
enkelte.
Det vil sige, at du:
kommer velforberedt i skole.
møder til tiden.
møder udhvilet til timerne og er aktiv.
er med til at skabe arbejdsro i timerne.
passer på skolen og dens materialer.
passer på hinanden og andres ting.
Din færden på skolen:
I pauser og frikvarterer færdes du på skolens område, det vil sige der, hvor
der er en gårdvagt.
Hvis du skal besøge en anden klasse, så husk at du er gæst.
Du skal være stilfærdig, når du færdes på skolens gange, og tage hensyn til
andre.
Der er som udgangspunkt udeordning for alle elever i indskolingen i de
store frikvarterer.
Er du elev i 7.-9.klasse, må du forlade skolens område i spisepauserne,
såfremt tilladelse foreligger fra forældre.
Du skal tage hensyn til de klasser, der har undervisning, når du holder
pause.
Alrummene i blokkene er primært forbeholdt de tilhørende klasser.
Lokalerne er beregnet til, at eleverne kan sidde i frikvartererne og læse eller
spille spil - altså er de stillerum. I undervisningstiden er de grupperum.

MØLLEHOLMSKOLEN
Trivsel og læring for alle

Mølleholmen 20
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen)
Tlf.: 4335 2650 (Kontor Højgården)
E-mail: moelleholmskolen@htk.dk
E-mail: hoejgaarden@htk.dk
www.moelleholmskolen.dk

Udearealet ud for de enkelte blokke er fortrinsvis møntet på de tilhørende
årgange.
Din færden i klasse og blok:
Hvert år i august laves samværsregler i klassen, årgangen og blokken.
Samtidig laves der en liste over hvilke klasser der er duks i alrummet.
Samværsreglerne og dukslisten ophænges op i områderne, ligesom
tilsynsskemaet ophænges.
Trivsel og ansvarlighed tages op på årets første forældremøde i årgangen.
Der arbejdes løbende med social-emotionel læring.
På Mølleholmskolen vil vi ikke acceptere, at ordens- og
samværsreglerne overtrædes.
Sanktioner
Ved gentagne eller grove overtrædelser af skolens regler kan skolens ledelse
træffe beslutning om følgende sanktioner:
- Skolens leder indkalder forældrene til samtale.
- Eleven bortvises fra skolen i indtil en uge.
- Eleven overflyttes til en parallelklasse på skolen.
- Eleven overflyttes til en anden skole.
Der gribes altid ind
- ved hærværk.
- ved vold eller mobning.
- ved overfald eller trusler mod elever eller ansatte.
Forældrene vil altid blive orienteret/inddraget. Hvis der er tale om
kriminalitet, vil politiet ligeledes blive underrettet.
Hvis eleven ødelægger noget på skolen, skal eleven selv udbedre
skaden. Hvis dette ikke er muligt, skal forældrene erstatte det
ødelagte.
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Ordensregler og værdiregelsæt.
Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt og kan
fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke
overholder ordensreglerne, værdiregelsættet eller i øvrigt almindelige normer
for god opførsel, herunder anvendelse af foranstaltninger i anledning af
elevadfærd, der er udvist uden for skolen, hvis adfærden har haft en direkte
indflydelse på god orden i skolen.
Værdiregelsættet skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og være
retningsgivende for god adfærd og give pejlemærker for, hvordan der opnås
god trivsel på skolen samt et godt psykisk undervisningsmiljø med
respektfulde relationer mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever og
ansatte. Værdiregelsættet skal herunder indeholde en overordnet
antimobbestrategi.
De af skolebestyrelsen fastsatte ordensregler og det fastsatte værdiregelsæt
gælder for alle skolens tilbud til eleverne, herunder skolefritidsordningen.
Jf. folkeskolelovens § 44 stk. 4 og BEK nr 320 af 26/03/2010 - Bekendtgørelse
om fremme af god orden i folkeskolen
Mange skoler har valgt modellen fra Moselovens 10 bud, hvor alle budene
indledes med : ”Du må ikke….” – altså nogle klare regler der kort og præcist
beskriver, hvad du ikke må. Andre skoler vælger en mindre restriktiv
indfaldsvinkel til ordensreglerne – fx: ”Skolen skal være et rart sted at være og
derfor skal …”. Uanset hvilken form for odensregler man har valgt, så er det
vigtigt at de er klare og lette at forstå.
Ordensreglerne er normalt udarbejdet i samarbejde med eleverne, og ofte vil
man opleve, at eleverne stiller forslag om mange og stramme regler. Børn vil
gerne have noget konkret at forholde sig til. Samtidig forventer de, at der er
en eller anden form for sanktionsmulighed, når reglerne overtrædes.
Ordensreglerne bør være udformet sådan, at de er en hjælp for børn og
voksne i det daglige arbejde på og uden for skolen.
Regler, der er fastsat fra Undervisningsministeriet, behøver ikke at indgå i
skolens egne ordensregler. De af Undervisningsministeriet fastsatte regler
vedrører først og fremmest de sanktioner, skolen kan anvende over for elever,
som overtræder ordensreglerne. Sanktionerne er jf. Bekendtgørelse om
fremme af god orden i folkeskolen følgende:
1) Eftersidning i op til 1 time, jf. § 7, stk. 1.
2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge, jf. § 7, stk. 2.
3) Overflytning til en parallelklasse ved samme undervisningssted under
samme skole, jf. § 7, stk.3.
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4) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved et andet
undervisningssted under samme skole, jf. § 7, stk. 4.
5) Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i
kommunen, jf. § 7, stk. 5.
6) Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin, jf. § 8.

