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Inddragelse af frikvarter
Om inddrag else af frikvarter
Spørgsmål:

og hændels er s amt s kolens regels æt herom.
Derfor kan jeg ikke på det foreliggende grundlag
vurdere, om s anktionerne er rimelige i forhold til
din datters handlinger. Men jeg kan oplys e dig om,
hvad der er af regler for s kolens inds ats for at
opretholde god orden i s kolen. Så kan du herudfra
vurdere, om du vil gøre mere ved s agen.

Hej
Jeg vil lige høre, om s kolen må inddrage
frikvarteret for en elev i 8. klas s e? Problemet er, at
vores datter, der er ryger, har forladt s koles
område i s koletiden. Det må hun s elvfølgelig ikke
og kan godt fors tå, der s kal falde en s kideballe
(der er andre elever, der er blevet opdaget i at
forlade s kolen, men der er ingen s anktioner for
dem). Den pædagogis ke leder har s å inddraget
frikvarteret indtil s ommerferien, dvs . en periode
på ca. 1 måned. Det er lang tid uden kontakt til
andre i frikvarteret. Hun s kal s tille ved hans kontor
og s idde der i alle frikvarterer, og der er ikke altid
ops yn. Nu har hun s å ikke gået derned nogle
gange, for s om hun s iger, der jo ingen kontrol
alligevel. Det har s å res ulteret i, at hun og en
veninde er blevet overfus et af denne "leder" og har
fået at vide, at de i næs te uge ikke s kal møde på
s kolen men blive hjemme på tænkepaus e - alts å
de er bortvis t 1 uge. Kan dette virkelig være rigtigt,
at det er s ådan det er at gå i folkes kole i dag?

Der har for nyligt været debat i folketinget om,
hvilke regler, der s kal gælde for kommunerne og
folkes kolerne, når det handler om at fremme god
orden i folkes kolerne. Du kan læs e om det
gældende regels æt i Undervis nings minis teriets
bekendtgørels e nr. 320 af 26. marts , 2010. Den
enkelte kommunalbes tyrels e og
s kolebes tyrels en for s kolen s kal fas ts ætte
ordens regler for s kolen s amt principper for, hvilke
s anktioner, der kan anvendes over for elever, der
ikke overholder reglerne. Ordens reglerne s kal
oplys es overfor både forældre og elever, s å
forhåbentligt kender både du og din datter de
regler, der er gældende for s kolen. I hvert fald vil
jeg fores lå, at du læs er dem igennem, inden du
eventuelt klager over s anktionerne.

Hils en D

Det er s kolens leder, der har ans varet for, hvilken
s traf, der s kal tildeles den enkelte elev. Skolens
leder kan delegere s it ans var til andet af s kolens
pers onale. Det kan derfor godt være, at det er
s kolens pædagogis ke leder, der har retten til at
bes lutte, hvilken s traf, der s kal gives , men det er
altid s kolens leder, der s kal klages til.

S va r :
Kære D
Du beretter om, at din datter i 8. klas s e af s kolens
pædagogis ke leder har fået idømt s anktioner i
form af inddragels e af frikvarterer i en måned på
grund af, at hun har forladt s kolens område i
s koletiden, og efterfølgende er udelukket fra
undervis ning i en uge, fordi hun ikke har overholdt
s anktionen. Du vil gerne vide, om det kan være
rigtigt med s å omfattende s traffe.

Det s tår udtrykkeligt i regels ættet, at enhver
bes lutning s kal træffes på baggrund af en s amlet
vurdering af de konkrete oms tændigheder, og at
s traffen s kal s tå i rimeligt forhold til fors eels en,
herunder i forhold til, fors eels ens grovhed,
elevens alder, påtaler og advars ler. Det er
afgørende ved en vurdering, at hele forløbet
medtages .

Jeg vil gerne indrømme, at det umiddelbart lyder
s om nogle volds omme s anktioner, men det
afhænger jo både af de konkrete oms tændigheder
og det forudgående forløb

Der er i bekendtgørels en fas tlagt regler for nogle
af de s anktioner, der kan bringes i anvendels e.
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Inddragels e af frikvarterer er ikke nævnt, men der
jo ogs å alene tale om, at din datter har fået
begræns et s in adgang til at bevæge s ig rundt på
s kolen. Hun har haft s ine frikvarterer fra
undervis ningen, men har fået begræns et s in
handlefrihed. Skolen vil formentligt mene, at det
har været nødvendigt for, at det kunne s ikres , at
hun fulgte s kolens anvis ninger. Om det er rimeligt,
afhænger af erfaringerne fra tidligere forløb. Det
kan din datter s ikkert belys e nøjere.

forebygge yderligere problemer, både for din
datter og for s kolen. Det vil en åben dialog mellem
dig og s kolen kunne bidrage til.
Venlig hils en, Forældrerådgivningen

Det er ogs å muligt at udelukke elever fra
undervis ning i op til en uge, men det foruds ætter,
at forældrene i forvejen er underrettet, og at der i
udelukkels es tiden er s ikret fornødent tils yn med
eleven. Det er s åledes ikke tils trækkeligt blot at
informere eleven herom. Du s kal s om forælder
have information fra s kolen, s åledes at der kan
s ikres de nødvendige aftaler om tils yn i
udelukkels es perioden.
I det hele taget er det en foruds ætning, at der er
s amtaler mellem hjem og s kole, hvis en elev ikke
overholder eller fors tår s kolens ordens regler.
Både hjemmet og s kolen er forpligtet til at bidrage
til, at ordens reglerne følges .
Det er godt, at din datter fors tår, at der s kal s ke
overholdels e af s kolens regels æt, og at det er
rimeligt med en s anktion, hvis dette ikke s ker. Det
er s åledes for dig primært et s pørgs mål om de
idømte s anktioner er for s trenge. Det s ynes jeg, du
s kal drøfte med den, der har idømt dem. Sørg for at
få hele his torien både fra s kolen og fra din datter.
Erfarings mæs s igt kan der være tale om fors kelle i
de forklaringer, der gives . Der kan jo være tale om
et langt forløb, hvor hens tillinger og påbud ikke
har været overholdt, s ådan at s kolen har villet
markere, at det nu er alvor, og derfor bliver s traffen
ufors tåelig høj i forhold til fors eels en. Der kan
ogs å være tale om, at s kolen generelt har et
problem med elever, der forlader s kolens område,
og derfor er nødt til at give et tydeligt s ignal
herom. Under alle oms tændigheder s ynes jeg, du
s kal tage en s nak med lederen om, at du finder
s anktionen for ufors tåelig, s ådan at du kan få en
forklaring. Du kan i den forbindels e ogs å drøfte
med s kolen, hvordan I fremover kan undgå en
s ådan s ituation, fx ved at du s om forældre bliver
tidligere og mere involveret, hvis din datter ikke
overholder s kolens ordens regler.
Jeg håber, I får en kons truktiv s nak. Og s å handler
det jo her allermes t om at
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