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Politik i forbindelse med hjemsendelse og ankemuligheder.
Forudsætninger for en hjemsendelse:
I Danmark er der mange skoleformer, hvoraf efterskoleformen er en. Inden for efterskoleformen er der
over 250 skoler med vidt forskellige tilbud og ideologier. Som oftest er efterskolerne kostskoler, da
samværet med eleverne uden for undervisningen prioriteres højt.
Efterskolerne er organiseret som selvejende institutioner med et stort råderum til selv at bestemme,
hvordan hverdagen udformes, og er derfor ikke direkte underlagt stat eller kommune og dermed
almenvellet.
Den enkelte familie kan derfor frit vælge mellem skoleformer og efterskoler, på samme måde som man
vælger TV kanaler. Det giver stor frihed for brugeren, men det legitimerer samtidig den enkelte efterskole
til at fastholde egne normer og holdninger, så længe disse ikke strider mod den øvrige lovgivning.
Familien indgår ved skoleårets start en ”kontrakt” med skolen, der skal være kommunikeret på en åben og
tilstrækkelig måde.
Tjele Efterskole er en kostskole, hvor der i omgangen med eleverne vil forekomme opdragelse med
udgangspunkt i vores 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 vores 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 skolen 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.
 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 efter 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 kan være begrundet skriftligt, med baggrund i den forudgående kommunikation med
familien.
 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.
Ankemuligheder
Efterskoler er undergivet lovgivningen på en lang række punkter, men efterskolerne er ikke offentlige, og
dermed bortfalder en del af den lovgivning der dækker den offentlige forvaltning.
En forstanders afgørelse kan ankes til bestyrelsen og dennes formand, som er den højeste myndighed, når
det gælder ophold og adfærd på skolen. Når det gælder undervisningen, kan undervisningsministeriet tage
stilling til, om skolen følger lovgivningen, men i øvrigt ikke blande sig i skolens drift. Efterskolerne har en
brancheforening der hedder Efterskoleforeningen. Denne brancheforening har ingen juridisk magt over
dens medlemmer, og kan kun være rådgiver og mægler i stridsspørgsmål mellem skolen og dens brugere.

