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REGLER FOR SAMVÆR  

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

På Skovvejens Skole tilbydes alle et trygt og udviklende skoleliv. Vi har fokus på alle børns særlige 
behov, talenter og trivsel, samt retten til, at være en del af et eller flere faglige og sociale fællesskaber.  
På Skovvejens Skole mødes alle med respekt gennem positiv og anerkendende kommunikation og alle 
har mulighed for at få indflydelse og ansvar.  
 
 
Regler for samvær 
På Skovvejens Skole 

• respekterer og hjælper vi hinanden  

• taler vi alle pænt til og om hinanden  

• behandler vi alle skolens og andres ting på en ordentlig og hensigtsmæssig måde  

• benytter vi mobiltelefon efter aftale med de voksne  
 
 
Regler for orden på skolens seks afdelinger  
Skovvejens Skoles seks afdelinger kan udarbejde regler for orden, der støtter op om ovenstående, 
samt komme med eksempler på gode måder at være sammen på.  
 
 
Samværsregler i klasserne  
Elever, lærere og pædagoger aftaler efter behov de regler for samvær, der skal gælde for klassen og 
SFO. Klassens regler for samvær inddrages hvert år på et forældremøde. Eleverne skal have 
medindflydelse og medbestemmelse svarende til deres alder.  
 
 
Inddragelse af elevrådet  
En af elevrådets arbejdsopgaver er, at medvirke til god trivsel på skolen ved at drøfte trivsel i klasserne 
og på fællesmøder. Elevrådet drøfter ligeledes aktivitets- og legemuligheder i frikvartererne og kan 
bidrage med forslag og ideer til forbedringer.  
 
 
Dårlig opførsel  
Dårlig opførsel, drilleri og mobning accepteres ikke på skolen og både voksne og børn er forpligtede på 
at gribe ind. Børn griber ind ved, at hente en voksen. Se i øvrigt antimobbepolitik. 
 
I tilfælde af overtrædelse af skolens regler for samvær, kontaktes barnet og evt. forældre af en fra 
klasseteamet, for en løsning af problemet. Teamet skønner hvorvidt klassens øvrige forældre skal 
informeres - via ugeplanen eller i særskilt skrivelse. I tilfælde af grovere og eller gentagne 
overtrædelser af skolens regler, inddrages skolens ledelse.  
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