Overordnede aftaler for samvær på Bække Skole
Vores grundlag for samværsaftalerne
På Bække Skole ønsker vi, at Folkeskoleloven afspejles i det, vi gør. Derfor tager vores
samværsaftaler udgangspunkt i Folkeskolen og Fælles mål om elevernes alsidige
udvikling.
Det betyder, at vi lægger vægt på at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar,
rettigheder og pligter.
Samværsaftalerne er derfor udarbejdet i et samspil mellem elever og skole. Som en
væsentlig del af et godt læringsmiljø lægger vi vægt på god trivsel for alle.
Vi må til stadighed arbejde på at gå foran ved at handle ud fra et menneskesyn, som viser
ligeværd, respekt og anerkendelse i samværet med eleverne. Det er det menneskesyn,
som skal afspejles i den daglige hverdag på Bække Skole. Derfor har vi samværsaftaler
og ikke regler.
Vores grundlæggende holdning er, at vi skal behandle andre mennesker, som vi gerne
selv vil behandles.
Vi tager samarbejdet mellem skole og hjem alvorligt, og derfor aftaler vi et møde for
forældre, elev og skole i de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse i forhold til aftalerne.
Detaljerede, overordnede samværsaftaler
• Vi siger NEJ til vold og mobning
• Vi behandler hinanden ordentligt, og vi behandler hinandens og skolens ting
ordentligt
• Når det er snevejr, må eleverne kaste med sne på sportspladsen
• Eleverne på 8. og 9. årgang må forlade skolens område i frikvartererne
• Skolens område er røgfrit (cykelskuret ved P-pladsen hører til skolens område!)
• Når eleverne er uden for skolens område i frikvarterer, ved tandlægebesøg, på
ekskursioner ol., repræsenterer de skolen, og det betyder, at der er de samme
til samværsformer som på skolen
• Efter sidste lektion i klassen aflåses lokalet af læreren, som er garant for, at
lokalet er rengøringsklar. I indskolingen forbliver dørene ulåste
• Med mindre andet er aftalt eller tilbuddet misbruges, må eleverne have deres
mobiltelefoner/mp3-afspillere samt Pc’er tændt i timerne og i frikvartererne. I
timerne skal telefonerne være indstillet på lydløs.
• I SFO´en er mobiltelefonen slukket
• Der må spilles fodbold på sportspladsen og på multibanen
• Eleverne må spille med soft- eller plastbold i skolegården, hvor de for eksempel
må spille høvdingebold, dødbold og basketball
På boldbanen må man spille fodbold med læderbold
• Indgangspartier på skolen er ikke opholdssteder. Men hvis man venter på sin
bus, må man gerne opholde sig her, hvis man forholder sig roligt
• Ved udluftning haspes eller kippes vinduerne
• Med mindre andet er aftalt, må eleverne i egne områder - under hensyntagen til
områdernes samværsaftaler - gerne opholde sig hos hinanden i frikvartererne
Hvor må man opholde sig i frikvarterer
• Elever fra børnehaveklasserne, 1., 2. og 3. årgang må opholde sig på legepladsen
ved indskolingsbygningen og på boldbanen
• Elever fra 4. årgang må opholde sig i gården. I 12 pausen må de også opholde sig
på deres egen gang og i klasseværelset, i gården, i Gryden og på boldbanen
• Elever fra 5. årgang må opholde sig i gården, i Gryden og på boldbanen
• Elever fra 6. årgang må opholde sig på i gården, i Gryden og på boldbanen
• Elever fra 7. 8. og 9. årgang må opholde sig på deres egen gang, i klasseværelset
og på boldbanen
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