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Skolebestyrelse v. Herlev Byskole 

 Side 1 
 

 
Herlev Byskole 

 
Skolebestyrelsen fastsætter jf. Folkeskolelovens § 44 stk. 4 skolens 
samværs- og ordensregler.  
 
Herlev Byskole arbejder ud fra følgende værdier:  
 
Anerkendelse, Ansvarlighed, Fællesskab, Tryghed og Udfordringer  
 
Trivsel for alle  
Alsidig udvikling  
Glæde ved læring  
Gensidig respekt  
Ansvarlighed for alle  
 
Værdierne, er grundlaget for hele skolens hverdag og praksis.  
 
Det er skoles vision, at samværet børnene indbyrdes – og mellem ansatte og 
børn – er præget af gensidig respekt, dialog og medansvar. Skolen skal være 
et godt sted at være og en god arbejdsplads. Vi har således alle ansvar for, at 
børn og voksne har mulighed for at: 
 

 Have det godt med sig selv og hinanden 
 Lære noget 
 Udvikle sig 

 
Når du færdes på skolen, skal omgangstonen være sådan, at alle befinder sig 
godt. 
Du skal være hjælpsom og positiv overfor andre. 
 
Herudover udtrykker værdierne at:  

 Vi på Herlev Byskole skaber rammer, der sikrer den bedst mulige 
trivsel for elever, medarbejdere og forældre, både for den enkelte og 
i relationer med andre.  
 

 Alle bidrager til og tager ansvar for fællesskabets og egen trivsel ved, 
at anerkende og respektere andre og give plads, tid og rum til, at 
andre kan trives.  

 
 Vi tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelse. Således har alle ret 

til, at få deres oplevelser taget alvorligt og blive lyttet til.  
 

 Vi accepterer ikke mobning.  
 

 Eleverne skal udvikle sig både fagligt, socialt og personligt, derfor 
skal de udfordres på forskellige måder og forskellige områder. Dette 
skal give en alsidig udvikling samt glæde ved og lyst til læring.  
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Skolebestyrelse v. Herlev Byskole 

 Side 2 
 

Ordens- og samværsregler på Herlev Byskole  
Skolen og forældrene har et fælles ansvar for, at det enkelte barn og 
klasserne som helhed får et skoleforløb, som er præget af anerkendelse, 
ansvarlighed, fællesskab, tryghed og udfordringer.  
 
Det betyder at:  
 
På Herlev Byskole bruger vi et positivt sprog  
 

Det viser sig ved at: 
 Vi har en positiv og anerkendende tone i skrift og tale  

 Vi er villige til at lytte 
 Vi er villige til at samarbejde 

 
På Herlev Byskole opfører vi os hensynsfuldt  
 

Det viser sig ved at:  
 Alle, der befinder sig på skolens område gør deres for, at Herlev 

Byskole er et trygt og rart sted. 
 

Derfor skal du:  
 vise hensyn over for dine omgivelser 
 behandle skolens undervisningsmaterialer og bygninger med 

omtanke 
 til enhver tid følge anvisninger fra skolens lærere og øvrige personale 
 huske, at du repræsenterer skolen, når du i skoletiden er uden for 

skolens område. Hvilket betyder, at du også uden for skolen skal 
overholde ovenstående 3 regler. 

 
På Herlev Byskole møder vi parate til at deltage i fællesskabet 
 

Det viser sig ved at:   
 Vi, elever, medarbejdere og forældre, er enige om og har interesse 

for at Herlev Byskole er et trygt sted at være og et godt sted at lære 
 Herlev Byskole’s forskellige fællesskaber støtter eleverne i deres 

positive identitetsudvikling, både i forhold til personlig, social og 
læringsudvikling 

 Vi anerkender de gældende regler for ophold, samvær og 
forventninger 

 
På Herlev Byskole har vi tillid til hinanden  
 

Det viser sig ved at:  
 Vi alle har udgangspunkt i at have tillid til hinanden, at godtage 

andre og andres ideer, således at det gør det nemt at samarbejde 
 Vi har en åben dialog og sikre den nødvendige fortrolighed i 

samarbejdet 
  

På Herlev Byskole sikrer vi kodeks for god kommunikation  
 

Det viser sig ved at:  
 Det enkelte klasseteam aftaler kommunikationsform og rammer med 

klassens forældre 
  I undervisnings- og læringssituationer skal mobiltelefoner holdes 

slukkede, medmindre lærer/pædagog siger noget andet 


