TILLÆG TIL ORDENSREGLERNE
MULIGHED FOR ELEVERNE PÅ 8. OG 9. ÅRGANG
TIL AT KUNNE FORLADE SKOLENS OMRÅDE.
Under henvisning til undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i
skoletiden § 7stk. 2" (se bilag) fastsætter skolebestyrelsen:
 at eleverne på 8. og 9.klassetrin kan vælge at forlade skolen i mellemtimer samt i
frikvarterer,
 at ordningen for eleverne på 8.klassetrin træder i kraft pr. d. 1. november.
 Hvis eleverne vælger at forlade skolens område, skal de være tilbage og klar ved
undervisningens begyndelse, gældende regler for færdsel på offentlig vej skal overholdes
og god opførsel udvises.
 At denne beslutning skal på som orienteringspunkt på det første forældremøde i de
enkelte 8.klasser.
I perioden frem til d. 1. november betyder det, at eleverne på 8.klassetrin, kun kan vælge at forlade
skolens område i faste skemalagte mellemtimer i henhold til bekendtgørelsens § 7 stk. 1.
Forældrene gøres opmærksom på, at de kan forlange, at deres barn forbliver på skolen i henhold til
bekendtgørelsens § 7 stk.4. Blanket kan fås på skolens kontor.
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BILAG
Grundlag for beslutning vedr. elevernes mulighed for at forlade skolen i
mellemtimer og i frikvarterer.
Bek. 703 af 23-06-2014 om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden.
§7
Stk. 1
I tilfælde, hvor undervisningen afbrydes af skemabundne mellemtimer, kan ældre elever vælge at opholde sig
på skolens område eller forlade det. Ved ældre elever forstås normalt elever på 8.-10. klassetrin.

Stk. 2
Inden for kommunalbestyrelsens mål og rammer kan skolebestyrelsen beslutte, at stk. 1 finder tilsvarende
anvendelse i frikvarterer og ved tilfældigt opståede mellemtimer.

Stk. 3
Hvor hensynet til det forsvarlige ikke taler imod, kan skolens leder efter et konkret skøn i hvert enkelt tilfælde
give en elev tilladelse til at forlade skolens område.

Stk. 4
Hvis særlige grunde taler derfor, kan skolens leder uanset stk. 1 og 2 forbyde enkelte elever at forlade skolens
område. Endvidere kan forældrene forlange, at deres barn forbliver på skolen i frikvarterer og mellemtimer.

