Voldspolitik, elevdel

Skolens holdning til vold eller trusler om vold:
Vold er fuldstændig uacceptabelt. På Sunds-Ilskov skole er vold eller trusler om vold et fælles problem, som skal løses i samarbejde mellem skole og hjem. Voldspolitikken skal være med til at sikre, at
alle elever på skolen modtager størst mulig hjælp i de tilfælde, hvor de udsættes for vold af fysisk eller psykisk karakter.
Afgrænsning af begreber:
Fysisk vold omfatter aktivt påført vold som fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg og knivstik.
Psykisk vold omfatter episoder, hvor en elev bliver udsat for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelse, chikane eller lignende. Digital mobning og krænkende adfærd på digitale medier er også omfattet.
I det tilfælde, at der sker vold uden for skolens undervisningstid, vurderes det i det enkelte tilfælde,
om det er skolens opgave at gå ind i. En begrundelse for at skolen handler er, at det omhandler skolens elever og vurderes at have en direkte indvirkning på deres trivsel i skolen.
Sker der vold uden for skolens undervisningstid forventes det, at forældre som udgangspunkt forsøger at løse udfordringerne familierne i mellem.
Vold eller trusler om vold mellem skolens elever:
•
•
•
•
•

•

Som udgangspunkt inddrages elevernes klasselærer(e) og skolens ledelse hurtigst muligt med
henblik på drøftelse af det videre forløb.
Der udarbejdes et skriftligt notat om hændelsen, som lægges i sikre filer i Aula.
Klasselæreren eller en anden ansat (efter aftale) tager kontakt til hjemmet og orienterer om
sagen. Både den forurettede og den udøvende elevs forældre orienteres.
Hvis den elev, som har udøvet vold, er 15 år eller derover, er det op til forældrene til den forurettede, om de vil politianmelde sagen.
Skolen kan, i forbindelse med vold eller voldelig adfærd, vurdere, at eleven skal sendes hjem i
en kortere periode. Som udgangspunkt til dagen efter, med mindre andet vurderes hensigtsmæssigt. Elevens forældre vil blive ringet op, og skal herefter hente deres barn på skolen. Her
aftales det videre forløb.
Det vil være en forudsætning for at komme tilbage på skolen, at eleven, sammen med sine
forældre, møder op på et aftalt tidspunkt på skolen for at drøfte, hvad der er snakket om
hjemme, og under hvilke forudsætninger skolen vurderer, at eleven kommer tilbage til undervisningen på.
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