Princip vedr. voldelig adfærd og trusler om vold:
Vi tager generelt dyb afstand til voldelig adfærd samt trusler om vold, både fysisk og
psykisk vold, som vi vurderer som helt uacceptabel.
Skolens holdning er, at elever og personale skal kunne færdes på vores skole uden
at møde voldelig adfærd eller trusler om vold.
Skolen er et sted for læring og trivsel – og dette skal vi værne om i fællesskab.
Derfor er vi også nødt til at reagere, hvis vi skulle møde tegn på voldelig adfærd, se
faresignaler, der kan føre til trusler om vold eller hvis der i yderste fald skulle ske
voldelig adfærd.
Hvis en konflikt mellem elever eller mod personalet optrapper til voldelig adfærd,
f.eks. kaste med sten, slå, sparke eller bide, så har vi en situation, som der skal
handles på.
Der skal i enhver situation vurderes konkret på alder, hensigt, gentagelse eller affekt
med henblik på at lære og undgå optrapning.
Der skal handles pædagogisk og resolut med både de involverede parter (elever,
personale og forældre) og professionelle samarbejdsparter som f.eks. SSP,
socialrådgiver, ledelse, LKT-pædagog og andre.
Konsekvenser af voldelig adfærd og trusler om vold afgøres i samarbejde med de
pågældende forældre, elever, personale og offentlige myndigheder. Voldelig adfærd
og trusler om vold anmeldes til Assens Kommune jf. reglerne og registreres. Ledelse
og evt. AMR inddrages, når der er tale om voldelig adfærd og trusler om vold.
Der kan være tale om hjemsendelse fra skolen i kortere eller længere tid,
hjemmeundervisning eller andre foranstaltninger.
I forhold til konsekvenser har vi fokus på at italesætte i klasserne, at vi som skole
tager dyb afstand til voldelig adfærd, både fysisk og psykisk.
Vi fortæller så vidt muligt i klasserne, hvad der sker, hvis der har været en hændelse,
således,at de involverede vil opleve sig mødt. Vi anviser andre måder at løse
konflikter på end voldelig adfærd.
Desuden har vi opmærksomhed på at skærme de involverede, hvis der er behov for
det.
Psykisk voldelig adfærd som voldsomt, vulgært, sjofelt og truende sprog er ikke
acceptabelt. Vi arbejder pædagogisk med dette i samarbejde med forældrene.
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