
        

Værdier og god adfærd 
 Værdiregelsæt og ordensregler for Susåskolen 

 

Værdi Det betyder 

Livsglæde På skolen skal alle opleve glæde ved eget liv og livet omkring sig, derfor har vi 
bl.a. fokus på: 

 At vi har gode sociale relationer 
 At vi oplever at have succes og mod på livet 
 At vi føler os betydningsfulde  
 At vi bruger vore sanser og oplever noget nyt 
 At vi bidrager til gode vaner i forhold til sund kost, leg og bevægelse 

Ansvarlighed På skolen vil vi tage ansvar for hinanden. Det gør vi bl.a. ved: 
 At vi møder velforberedte 
 At vi stiller krav til hinanden 
 At vi tager ansvar for at sikre den gode tone og dialog 
 At vi holder skolen pæn og ren 

Fællesskab På skolen tager vi udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, og lægger vægt 
på et forpligtende fællesskab. Det gør vi bl.a. ved: 

 At vi samarbejder åbent og tillidsfuldt 
 At vi anerkender og viser omsorg 
 At vi har forståelse og respekt for hinanden 
 At vi ikke mobber 

Læring På skolen har vi fokus på fagligheden. Det gør vi bl.a. ved: 
 At alle ved de skal arbejde med for at udvikle sig og blive dygtigere 
 At der er mulighed for at arbejde kreativt og innovativt 
 At der bliver stillet krav og forventning til aktiv deltagelse i undervisningen 
 At alle møder velforberedte 
 At der er fokus på hvad man lærer og har lært 
 At man kender mål og rammer for hvad man skal lære 
 At der er rum, tid og plads til at fordybe sig 

 

God adfærd er at:  
 Vi retter os efter skolens anvisninger, regler og principper. 
 Vi viser ansvar. Det er vores skole. 
 Vi behandler hinanden ordentligt. 
 Vi respekterer hinanden og hinandens forskelligheder. 
 Vi behandler hinandens og skolens ting ordentligt. 
 Vi holder skolen ren og ryddelig både ude og inde. 
 Vi forstyrrer ikke andres læring. 

 
Eleven skal i forbindelse med god adfærd være opmærksom på: 

 At elevens adfærd skal være hensynsfuld i forhold til fællesskabet, og i overensstemmelse 
med skolens værdier, og at skolens ting behandles ordentligt.  

 At medarbejdernes anvisninger altid følges, og eleven skal rette sig efter anvisninger fra 
skolepatruljer. 

 At eleven er på plads i klassen 5 minutter før 1. lektion.  



        

 At elever på skolen ikke har tændt mobiltelefon eller anvender multimedier, der kan 
fotografere, optage lyd eller gå på nettet, med mindre det er aftalt at det bruges som led i 
undervisningen. I 7.-9. klasse må elever anvende deres mobiltelefon i det store frikvarter 

 At eleven kun må forlade skolens område med tilladelse fra en medarbejder på skolen.  
 At eleven forlader skolen efter endt undervisning, med mindre der er indgået særskilte 

aftaler. Skal man i SFO, går man til SFO efter de aftalte vilkår. 
 

Gældende fra 1/8-2019 

 
 

 
Skolens foranstaltninger 
Skolens ledelse har uddelegeret sine beføjelser til at iværksætte foranstaltninger over for eleverne til 
den enkelte medarbejder. Dette skal bl.a. sikre et rimeligt forhold mellem forseelse og foranstaltning.  
 
Uden forudgående samtale eller meddelelse til forældrene kan den enkelte lærer derfor anvende en 
række foranstaltninger som fx reprimande, at henvise en elev til samtale med skolens AKT-
medarbejder eller tilsvarende mindre indgribende foranstaltninger end dem, der er nævnt i 
Bekendtgørelse nr. 697 om fremme af god orden i folkeskolen. 
 
Efter samtale med eller meddelelse til forældrene kan den enkelte medarbejder endvidere anvende 
de i Bekendtgørelse nr. 697 fastsatte foranstaltninger om eftersidning og midlertidig udelukkelse fra 
undervisning. Skolens ledelse inddrages ved beslutninger om midlertidig bortvisning, overflytning til 
parallelklasse eller overflytning til anden skole.  
 
Elever og forældre skal have særlig opmærksomhed på, at skolen kræver erstatning, hvis eleverne 
bortkaster eller beskadiger skolens ejendele, samt at skolen inddrager og opretholder inddragelsen af 
private genstande ud over skoletiden, hvis elever: 

 Medbringer genstande, som kan virke faretruende på andre. 

 Tænder eller har anvendt mobiltelefoner eller andre digitale multimedier uden forudgående 
aftale med skolens personale. Genstande (fx telefon, ipad, pc eller lign), der inddrages jf. 
ovenstående, vil tidligst blive ud leveret efter den følgende dags undervisning - med hjemmel i 
bekendtgørelse nr. 697 - § 9. 

 


