
 

 

 

 

 
 

Samværsregler  

på Ejby skole 



 

Skolen/SFO forventer at 
 

 

 eleven møder til tiden, er velforberedt, har spist 

morgenmad og er parat til undervisningen 

 forældrene tager medansvar for, at eleven 

medbringer de nødvendige ting til 

undervisningen og SFO  

 blive respekteret som arbejdsplads for både 

elever / børn, SFO-medarbejdere og lærere 
 eleven / barnet tager hensyn og udviser god 

opførsel 

 eleven / barnet bruger et høfligt og pænt sprog 

over for voksne og andre elever  

 forældrene indgår i et tillidsfuldt samarbejde og 

tager medansvar for klassens fællesskab 

 henvendelser fra hjemmet til skolen / SFO sker 

i en positiv samarbejdsånd 

 forældrene læser skole/hjem-meddelelser og 

bruger forældreIntra aktivt og holder sig løbene 

orienteret 

 enhver fritagelse fra skolen overvejes grundigt 

og der opfordres til at ferier afholdes i 

skoleferierne 
 



 

 

 Forældrene kan forvente at 
 

 skolen / SFO betragter forældrene som 

samarbejdspartnere 

 der er fokus på det enkelte barns trivsel og 

faglige og sociale udvikling 

 lærerne og pædagogerne tager medansvar for 

klassens sociale fællesskab 

 der handles ved kendskab til mobning 

 dialogen mellem skole / SFO og hjem er åben, 

konstruktiv og ærlig 

 henvendelser fra skolen / SFO til hjemmet sker 

i en positiv samarbejdsånd 

 henvendelser fra hjemmet tages seriøst  - og at 

der lyttes og handles i forhold til problemet 

 forældrene bliver kontaktet hurtigt, hvis der er 

problemer vedrørende barnet 

 forældrene holdes orienteret via forældreintra 

 der er opsyn med eleverne fra 10 minutter før 1. 

lektion og i alle pauser 

 de ansatte på skolen / SFO bruger et høfligt og 

pænt sprog over for eleven / barnet 

 en dialog omkring barnet kan ikke gøres over 

forældreintra, men i en samtale 

 Læreren eller SFO medarbejderen kvitterer for 

en mail indenfor 2 hverdage. 



 

På Ejby skole 
 

 

 skal vi kunne føle os trygge  

 skal vi behandle hinanden ordentligt og med 

respekt 

 skal vi kunne have vores ting i fred 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I hver afdeling/ spor gælder specifikke ordensregler for 

sporets elever i forhold til de overordnede 

samværsregler.  

 

Disse ordensregler kan findes i sporet på 

opslagstavlerne, på klassernes side i SkoleIntra . 


