Retningslinjer for tilsyn på Brovandeskolen
Uddrag af

Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden
I medfør af § 30 a og § 52, 2. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014,
fastsættes:

Skolelederens tilsynspligt
§ 2. Tilsynet med eleverne indtræder 10 minutter før undervisningen begynder, og ophører ved udløbet
af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolens område ved undervisningens ophør.
Stk. 2. I tilfælde, hvor elever møder mere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke
forlader skolens område direkte efter undervisningens ophør som følge af en tilrettelagt befordringsordning
eller som følge af skolefritidsordningens åbningstider eller andre særlige forhold, må der indgås en særlig
aftale om tilsynets udførelse, såfremt kommunalbestyrelsen i så fald anser et tilsyn for nødvendigt.

Tilsynspligtens område
§ 3. Tilsynet omfatter i stedlig henseende elevernes ophold og færden i skolens bygninger og på skolens
arealer. Tilsynet omfatter endvidere elevernes overholdelse af skolens ordensregler og værdiregelsæt på
fortovs-, gade- eller vejarealet umiddelbart ud for skolens område.
§ 4. Er undervisningen henlagt til lokaliteter uden for skolens område, omfatter tilsynet, når forholdene
kræver det, også elevernes færden mellem skolen og de pågældende undervisningssteder. Tilsynet omfatter
tillige en eventuel fælles befordring til og fra arrangementer, som skolen forestår.

Tilsynspligtens nærmere indhold
§ 5. I undervisningstiden påhviler det det undervisende personale at føre tilsynet med de elever, som skal
undervises.
Stk. 2. Hvis eleverne i en klasse undervises i forskellige lokaler, kan tilsynet udøves gennem bl.a.
forudgående instruktion. Tilsvarende gælder, når en elev som led i undervisningen forlader skolens område.
Stk. 3. Der kan kun, hvis vægtige grunde taler herfor, gives en elev tilladelse til at forlade skolens område
i undervisningstiden.
§ 7. I tilfælde, hvor undervisningen afbrydes af skemabundne mellemtimer, kan ældre elever vælge at
opholde sig på skolens område eller forlade det. Ved ældre elever forstås normalt elever på 8.-10. klassetrin.
Stk. 2. Inden for kommunalbestyrelsens mål og rammer kan skolebestyrelsen beslutte, at stk. 1 finder
tilsvarende anvendelse i frikvarterer og ved tilfældigt opståede mellemtimer.
Stk. 3. Hvor hensynet til det forsvarlige ikke taler imod, kan skolens leder efter et konkret skøn i hvert
enkelt tilfælde give en elev tilladelse til at forlade skolens område.
Stk. 4. Hvis særlige grunde taler derfor, kan skolens leder uanset stk. 1 og 2 forbyde enkelte elever at
forlade skolens område. Endvidere kan forældrene forlange, at deres barn forbliver på skolen i frikvarterer
og mellemtimer.

Tilsynet under ekskursioner mv.
§ 8. Tilsynet omfatter elevernes deltagelse i ekskursioner, virksomhedsbesøg, idrætsarrangementer,
badning og lignende, der arrangeres eller formidles af skolen. Tilsynet omfatter endvidere lejrskoleophold og
skolerejser, der indgår i skolens virksomhed, eller hvor skolen er arrangør.

På Brovandeskolen må elever kun forlade skolens område i skoletiden, herunder frikvarterer og
SFO, efter aftale med en voksen.
Der kan være skoledage og fag/aktiviteter der afvikles andre steder end på skolen og skolens
område. Der gælder det:
Transport til og fra idræt eller ekskursioner i Skagen: Som ansat på Brovandeskolen skal man sikre, at
skolens elever kommer til og fra disse aktiviteter på en forsvarlig måde, se § 4.








I Indskolingen skal lærerne sikre at alle elever kommer sikkert om bord på bussen på både
turen frem og tilbage fra indendørs idræt.
I mellemgruppen betyder det, at man skal sikre, at eleverne har cykelhjelm på og at den
valgte rute til og fra idræt er så sikker som mulig. På turen til idræt skal der være et
forsvarligt tilsyn. Tilbageturen med de elever, der ikke får fri ved hallen, skal også foregå
under et forsvarligt tilsyn.
I overbygningen betyder det, at idrætslærerne sikrer, at alle eleverne har cykelhjelm på og
cykler ad samme, sikkerhedsmæssigt sikreste rute til idræt. Lærerne skal cykle ad samme
rute og mindst én af lærerne skal cykle bagerst for at sikre, at alle kommer frem. Det skal
desuden sikres, at eleverne som minimum følges ad to og to.
Ved ekskursioner i lokalområdet, skal alle elever have cykelhjelm på, hvis de er på cykel.
Man skal sikre at cyklingen foregår på en forsvarlig måde. Hvis man er gående, skal det
sikres, at det foregår på en forsvarlig måde.

Tilsyn på lejrture:



Ved klassernes lejrture skal ansatte på Brovandeskolen sikre sig, at al færdsel i trafikken
foregår på forsvarlig vis. Hvis man bader, skal det foregå efter de sikkerhedsmæssige
forskrifter, der findes i bekendtgørelsen for tilsyn med elever. (se nedenfor)



På fælleslejren Drengeborg cykler alle elever fra 4. – 9. klasse sammen med minimum én
lærer pr. klasse. Alle cyklister skal bære en godkendt cykelhjelm. Lærerne fordeler sig over
hele strækningen og altid med en lærer først og sidst. Turen foregår ad en velvalgt sikker
rute, det meste af turen på cykelsti.
På området omkring Drengeborg har eleverne forinden fået samme retningslinjer, som
gælder på skolen. Man må kun forlade det skitserede lejr-område efter aftale med en
voksen og altid ifølge med en voksen fra personalet.



Badning: Under ekskursioner, lejr og lignende, herunder badning i badelande, må alene
finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold.

Hvis badning foregår på friland, skal læreren inden badning tillades have en sikkerhed for,
at bund- og strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare. Badning bør kun foregå på et for
eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Der bør
være mindst 2 voksne, af hvilke den ene opholder sig på land, medens den anden deltager i
badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område.
Begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne foretage livredning. Der bør ikke være
mere end 12-15 elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde
sammen to og to.


Sejllads: Hvis ansatte sejler med elever på lejrture eller lignende, det være sig i f.eks. kano
eller andre små fartøjer eller man sejler med større skibe, som f.eks. Fulton, skal den
ansatte sikre, at fartøjerne lever op til de nye skærpede krav til sikkerheden (se
http://www.sikkersejlads.dk). Desuden skal den ansatte sikre, at sejladsen altid sker under
betryggende forhold, at den sunde fornuft råder i forhold til vejr og vind samt at alle iføres
det korrekte sikkerhedsudstyr og at alle informeres om den gældende sikkerhedsinstruks
for sejladsen.

Vedtaget af pæd. råd og bestyrelsen d. 11.juni 2018

