Politik omkring bortvisning af elever på Trelleborg Friskole
Elever på Trelleborg Friskole kan bortvises i en periode eller permanent, hvis en eller flere af følgende
forhold er til stede:










Elever optræder provokerende over for skolens personale – fx de vil ikke gøre hvad de får
besked på, de svarer provokerende/frækt igen, de tiltaler en ansat på skolen
grænseoverskridende grimt. Skolelederen tager beslutning om bortvisningen efter samtale med
den pågældende elev samt personalet, forældrene kontaktes med det samme og får forklaret
bortvisningsgrunden. Herefter nedskrives bortvisningsgrunden og sendes til forældrene.
Lederen tager stilling til antallet af bortvisningsdage. Den dag eleven skal tilbage i skole, møder
elev og forældre hos skolelederen, hvor de fortsatte rammer for samarbejdet fastsættes. Hvis det
mod forventning er forhold der gentager sig, og skolen ikke oplever eleven udvikler sig i positiv
retning trods samarbejde med forældrene, kan skolelederen vælge at bede forældrene finde et
andet skoletilbud.
Elever chikanerer andre elever på skolen i form af verbal mobning el.l. Skolederen tager
beslutning om bortvisningen, hvis den pågældende elev ikke stopper den uønskede adfærd.
Forinden har der været afprøvet følgende: Eleven har fået tydelige irettesættelser af skolens
personale samt skoleleder. Forældrene er informeret. Endvidere har elev og forældre været til
møde med skolelederen. Forældrene informeres om bortvisningen. Lederen tager stilling til
antallet af bortvisningsdage. Den dag eleven skal tilbage i skole, møder elev og forældre hos
skolelederen, hvor de fortsatte rammer for samarbejdet fastsættes. Se ligeledes
mobbepolitikken.
Elever optræder uhensigtsmæssigt aggressivt og/eller voldeligt over for andre elever på skolen.
Skolelederen tager en samtale med den/de pågældende elever, og tager på baggrund af graden
beslutning om varigheden af bortvisningen. Forældrene informeres og får forklaret
bortvisningen, som ligeledes nedskrives og sendes til forældrene. Den dag eleven skal tilbage i
skole, møder elev og forældre hos skolelederen, hvor de fortsatte rammer for samarbejdet
fastsættes. Hvis det vurderes, at en elev har været særligt fysisk grov over for en anden elev,
kan det medføre øjeblikkelig permanent bortvisning.
Hvis elever optræder voldeligt over for skolens personale, kan det medføre øjeblikkelig
permanent bortvisning. Det er altid skolelederen der tager beslutning om dette og forældrene
informeres. Forældrene indkaldes ligeledes til et møde, hvor skolen informerer forældrene om
udmeldelse af eleven. Skolen kan vælge at underrette Slagelse Kommune.
Ved tyveri – hvor eleven tages på fersk gerning, informeres forældrene med det samme, og
skoleleder og forældre aftaler konsekvensen, afhængigt af elevens alder og omfang.

I alle sager høres alle parter – elev, forældre og personale. Det er dog i sidste ende skolens ret, at
bestemme hvorvidt en elev skal fortsætte på skolen jf Friskoleloven.
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