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Formål
At afslutte et skoleophold, hvis det er eneste mulighed for at standse en konflikt mellem elev og skole.
Indhold
Når disciplinære problemer når et bestemt niveau, eller der er tale om uacceptable gentagelser, orienteres
hjemmet om problemet, dets omfang og skolens intentioner i form at pædagogisk indsats over for eleven. Hvis
dette ikke har den forventede effekt, orienteres hjemmet igen, og der aftales at hjemmet forsøger at udvirke den
ønskede adfærd. Hvis de disciplinære problemer fortsætter herefter, orienteres hjemmet om, at skolen nu vil
have en treparts aftale, mellem skolen, eleven og hjemmet. I umiddelbar forlængelse af denne samtale træffer
alle tre parter beslutning om, hvorvidt skoleopholdet skal fortsætte. Det udfærdiges som en kontrakt, og det
fremgår skriftligt, hvilke forhold der eventuelt endegyldigt afbryder det. Hvis opholdet afbrydes, orienteres
hjemmet om klagemuligheder, og de store begrænsninger der er når det gælder efterskoler. Specielt gøres
opmærksom på, at de generelle forvaltningsregler ikke gælder, som det kan forventes i en folkeskole.
Alment perspektiv
Bortvisning kan i sjældne tilfælde komme på tale. En bortvisning kan være afslutningen på en længerevarende
disciplinær proces, eller et resultat af en ulovlig handling, der kræver øjeblikkelig reaktion. Øjeblikkelig
bortvisning bør kun forekomme hvis andres liv, ære og velfærd er truet og der ikke hersker tvivl om
hændelsesforløbet. En bortvisning kan vise sig at have traumatiserende virkning, og må aldrig være vilkårlig,
ubegrundet, forhastet og uden forudgående forsøg på, sammen med hjemmet at skabe den nødvendige
forståelse og respekt for skolens regler og værdigrundlag. Forud for en bortvisning skal der være en gradueret
proces, der på et tidspunkt inddrager hjemmet. Skriftlighed er afgørende, så forløbet, forseelsens karakter, og
ordvalg kan dokumenteres.
Slutmål
At et afsluttet skoleophold accepteres som eneste mulighed af alle tre parter.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation, treparts aftale og kontrakt.
Politianmeldelse, indgriben fra læge eller psykolog.
Andet
Tjele Efterskole er en kostskole, hvor der i omgangen med eleverne vil forekomme opdragelse med
udgangspunkt i vort værdigrundlag. Det vil sige, at vi tiltager os retten til at bestemme, hvad der er rigtigt og
forkert på vores skole. Vi vil endvidere forlange at vore retningslinjer efterkommes i det omfang det er ret og
rimeligt at forlange af en teenager, og med behørig respekt for gældende pædagogiske normer og strømninger.
Hjemsendelse:
•Hvis en elev ikke kan eller vil efterkomme vores anvisninger, kan der blive tale om en hjemsendelse.
•Ved en hjemsendelse ophører tilskuddet til skoen ifølge gældende lov (se Undervisningsministeriet)
•Skoleopholdet kan genoptages under visse omstændigheder. Hvis skoleopholdet ikke kan genoptages, er Tjele
Efterskole behjælpelig med at anbefale en anden efterskole.
God praksis ved hjemsendelse:
•Under skoleopholdet bliver familien holdt løbende orienteret om elevens adfærd, i form af nyhedsbreve
(generelle oplysninger), e-mail om adfærd og forsømmelser, samtaler med kontaktlæreren eller telefonisk og
skriftlig kommunikation med ledelsen.
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•En hjemsendelse kan komme på tale, hvis eleven forbryder sig mod landets lovgivning, så som narkotika, hash,
indbrud, vold, sex med mindreårige, groft hærværk osv.
•En hjemsendelse kan komme på tale hvis eleven gennem længere tid, og adskillige påmindelser ikke ændrer
adfærd, eller viser vilje til at ændre adfærd.
•En hjemsendelse kan ikke være vilkårlig, men skal alene baseres på omstændigheder vedrørende den enkelte
elev. En hjemsendelse skal godkendes af skolens ledelse.
•En hjemsendelse vil altid være begrundet skriftligt, med baggrund i den forudgående kommunikation med
familien (dog ikke når det drejer sig om lovbrud)
•Efter hjemsendelsen har familien mulighed for at blive hørt i forbindelse med en eventuel genoptagelse af
skoleopholdet. Eleven skriver selv et brev og redegør for sine tanker om det fremtidige ophold. Hvis dette brev
ikke umiddelbart løser problemerne, har familien mulighed for at blive hørt. Dette vil foregå skriftligt (ej telefon),
eller som et møde med de tre parter, nemlig forældrene, eleven og skolen. På mødet, vil der blive taget referat.
Efter mødet, vil de tre parter træffe deres beslutning.
•Skoleopholdet kan kun genoptages efter skriftlig accept af skolen.
•Skolens afgørelse kan ankes (se nærmere under ankemuligheder)
•Ved en hjemsendelse sikrer skolen sig at hjemmet bliver orienteret, og at rejsen hjem er aftalt og kendt af
familien. Dette gælder også eventuel bagage og indbo.
Efterskoleforeningen udgiver en publikation, hvor der anbefales retningslinier for bortvisning. Tjele Efterskole har
som erklæret mål, at undgå bortvisninger.

