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1. Formål  
Med mottoet ”Vores skole - Vores ansvar” arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, 

og det er den sunde fornuft, der råder. Vi ønsker, at vi får en fælles forståelse og et fælles 

ansvar for værdierne og alles færden på og omkring skolen, så alle kan trives og føle, at 

her er rart at være. 

 

Med baggrund i Dragør Kommunes relevante politikker og rammenotat for Folkeskolere-

formen, har vi med denne trivselspolitik etableret et værdiregelsæt for, hvad der er god 

opførsel, og hvad pejlemærkerne er for god trivsel for elever og ansatte. Desuden har vi 

klarlagt konsekvenserne, hvis reglerne brydes i undervisningstiden. Trivselspolitikken skal 

helt konkret fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed og gælder for både sko-

le og SFO.  

 

På St. Magleby Skole vil vi have et fællesskab, som er godt at være en del af. 

 

2. Fire skarpe til at lære udenad 
- Alle stopper altid mobning 

- Alle viser hensyn til hinanden.  

- Vi holder Store Magleby Skole ren og vi rydder op efter os.  

- Vi vil alle være med til at gøre Store Magleby Skole til et rart sted at være. 

 

3. Mobning  
På Store Magleby Skole accepterer vi ikke mobning. Dette gælder i skoletiden både fysisk 

og digital mobning. Opdager vi mobning, stopper vi det. Og det rapporteres til hver en tid 

til skoleledelsen, der har ansvaret for at følge op med de rette tiltag.  

  

1. Handleplan mod mobning  

a. Alle børn har ret til at have det godt på St. Magleby Skole, og vi skal hjælpe 

hinanden med at have det godt 

b. Forskellighed er en gave - alle børn er forskellige – og det er godt  

c. Det er sejt at være sig selv, og alle skal have lov til at være sig selv - 

sammen med os andre 

d. Mobning kan foregå overalt – også på nettet – men accepteres IKKE på 

Store Magleby Skole eller blandt vore elever 

e. Mobning er ødelæggende for børns livsglæde og sundhed – derfor 

accepteres det IKKE på Store Magleby Skole 

f. Ikke alle børn er lige stærke – det skal man respektere! Det er alles ansvar at 

bekæmpe mobning 

g. Anti-mobbe-modul gennemgås en gang årligt af alle klasser 

h. Ifm. undervisningsforløbene i ”den digitale evolution” lærer eleverne om rigtig 

adfærd på nettet og korrekt ageren med digitale medier 
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2. Acceptabel adfærd – og børn, der omvendt forstyrrer undervisning 

Det er umuligt at give en entydig definition på det ”at forstyrre”. Vi har alle forskellige 

tærskler – vi har gode dage, vi har mindre gode dage. Men det skal være rart og trygt at 

være i klassen for alle.  

 

Der skal være ro, når læreren beder om det, så alle kan lære mest muligt. Teamet omkring 

klassen bør drøfte, hvad man kan acceptere af uregelmæssigheder, så eleverne ikke op-

lever den ene lærer som rimelig og den anden som urimelig. 

 

Husk: 

- Når du forstyrrer undervisningen, ødelægger du det for hele klassen 

- Det er fedt at lære noget 

- Man er også med til at forstyrre, når man ikke er klar til undervisningen 

- Vær til stede, læg mobilen væk! 

- Vi er sammen om at lære 

Hvad der sker, hvis elever forstyrrer undervisningen eller bryder ordensreglementet 

 Klassemøder, hvor problemet afdækkes. 

 Lærerteamet omkring klassen udarbejder en plan for at komme 

den konkrete situation til livs 

 Hjemmet skal derefter inddrages hurtigst muligt. 

 Forældrene skal samarbejde med skolen i forhold til at løse 

problematikken. 

 Såfremt problematikken ikke løses ud fra ovennævnte punkter, 

inddrages ledelsen med andre, konkrete løsningsforslag   

Det forudsættes at lærere og pædagoger har læst ”Bekendtgørelse om fremme af god or-

den i folkeskolen” og ”Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden” – 

hhv: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163975  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163981  

  

Mulighed for særlige tiltag  

Skolens ledelse og skolebestyrelsen kan i fællesskab i forbindelse med budgetlægningen 

beslutte, om der skal afsættes særskilte ressourcer til eksempelvis lektiecafé, værksteds-

klasse med særlig vægt på praktiske fag, observationsklasse o. lign. I den forbindelse ori-

enterer skoleledelsen skolebestyrelsen om retningslinjer og praksis for:  

  

- Inddragelse af de sociale myndigheder, hvis skole-hjem-dialogen ikke fungerer.  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163975
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163981
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- Modtagelse og placering af elever fra andre skoler, samt eventuelle pædagogiske tiltag 

i forbindelse hermed.  

 

4. Ordensregler   
Udgangspunktet for at være på Store Magleby Skole er, at vi viser hensyn til og respekt for 

hinanden og skolen. Vi holder Store Magleby Skole ren, og vi rydder op efter os. Vi vil væ-

re med til at gøre Store Magleby Skole til et rart sted at være, og vi arbejder intenst med 

de sociale kompetencer.  

 

Værdisæt: Fællesskabet ses over alt – vi har en samfundsadfærd: 

 

 Vi kan løbe udenfor, indenfor går vi  

 Vi taler pænt og høfligt til og om hinanden 

 Vi hjælper hinanden og er ”en god kammerat” 

 Vi har respekt for skolen, passer på vores lokaler, inventar og andres ting 

 Vi rydder op efter os selv og holder orden ved vores knagerækker 

 Kommandobroen deles mellem 1.-5. kl. 

 Fællesrummet i midten i udskolingsafdelingen er til 6.-9. kl. 

 Mobiltelefonen må kun bruges som beskrevet i princippet om ”brug af 

mobiltelefoner”  

 Spørg altid om lov før du tager billeder af andre 

 På biblioteket vises der ekstra hensyn ved dæmpet tale og stille adfærd 

Orden:  

Sådan forlades lokalerne: Stole sættes op, gulvet fejes og skrald bæres ud, tavler viskes 

rene, gardiner trækkes fra og vinduer lukkes og døren låses. Duksene sørger for opryd-

ning/fejning uden for eget klasselokale/knagerække. 

 

Skoletoiletter er kultur. Alle toiletter skal være acceptable og hygiejniske. Vi hjælpes ad 

med at holde dem rene og pæne. 

 

Pauser: 

Pauser Indendørs forgår i egen klasse eller ude. 6. -9. kl. må opholde sig i fællesarealet i 

deres egen afdeling. 

 

Store gårde: 

- Boldspil skal foregå på plænerne ved basketbanen 

- Der må spilles bold op ad vægge uden vinduer/dørflader, dog ikke i gårdarealet 

omkring multisalen, (biblioteksbygningen). Der må ikke spilles bold i den store gård 

i ”luftere” 
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- Alle elever fra 0.-6. skal blive på skolens område, mens 7.-9. kan forlade skolen i 

spisefrikvarteret efter aftale med skolen og med forældrenes tilsagn, dog ikke i Hol-

lænderhallen 

- Løbehjul skal sættes i holderne udendørs 

- Vi er en røgfri skole, så der må ikke ryges på skolens område hverken voksne eller 

børn 

Lille gård: 

- 0.-klasserne skal være i den lille gård og skal være ifølge med en voksen, hvis de 

forlader denne. 

Sne: 

- Sneboldlege må i den lille gård kun foregå på boldbanen. 

- Der må kun laves sneboldkamp på græsarealet, ved den røde basketbane. 

- Til og med 5. klasse må der leges med sne ved den lille legeplads ved Hollænder-

hallen som foreslået af elevrådet. 

- Man må ikke give vaskere eller lægge personer ned og sparke sne på dem. 

- Der må ikke trækkes personer ud på sneboldområdet, hverken fra udenom-arealer 

eller skole. 

- Der skal være 2 ekstra tilsynsførende ude ved snevejr. 

- Der må ikke slæbes sne ind på skolen, eller kastes sne ind ad vinduerne. 

Bus: 

- Udvis god køkultur ved at stå roligt og ordentligt. 

- Find en plads i bussen. 

- Tag selen på. 

- Bliv siddende på din plads. 

Farlige effekter, fundet i undervisningstiden, vil blive inddraget og deponeret på kontoret, 

hvor de kan afhentes af forældrene. Farlige effekter fundet i SFO-tiden, opbevares i 

SFO´en og udleveres til forældrene. Vi passer på hinanden, også når vi er på tur. Derfor 

skal eleverne på cykelture i forbindelse med ture, ekskursioner, lejrskoler og hytteture bæ-

re cykelhjelm. Cykelhjelme kan evt. lånes på skolen. 

  
  

Kan du huske de fire skarpe? 

 
- Alle stopper altid mobning 

- Alle viser hensyn til hinanden.  

- Vi holder Store Magleby Skole ren og vi rydder op efter 

os.  

- Vi vil alle være med til at gøre Store Magleby Skole til 

et rart sted at være. 

  

 

 

 


