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Odder Kommunes 10. klassecenter

Adfærdskodekset på 10. klassecentret har til formål at sikre et godt arbejdsmiljø, præget af en
gensidig respekt mellem elever og voksne. 10. klassecentret er placeret under udskolingen på
Parkvejens Skole, men er hele Odder Kommunes 10.klassestilbud.
For at vi alle kan trives, skal der være et godt arbejdsklima, præget af en gensidig respekt. Dette
inkluderer respekt for en andens kultur og ejendom samt respekt for skolen og alt, hvad der
hører til den.



Alle elever og medarbejdere har i samarbejde med forældrene et fælles mål, som er at målrette
indsatsen mod skolens mål, vision og mission. På den måde vil respekt, lighed og tolerance,
både i ord og handling, hjælpe til at gøre skolen til et trygt sted, og det forventes alle at bidrage
aktivt til.

Det betyder at:
● Alle skal opleve respekt, så ingen udsættes for nedværdigende eller krænkende

adfærd. 
● En persons engagement i at lære og få mest muligt ud af de uddannelses-

muligheder, der gives, bør ikke begrænses eller hæmmes på nogen måde af
respektløs eller intimiderende adfærd fra andre.

● Enhver påtager sig ansvaret for sin egen adfærd og udviser hensyn til andre, både
på og udenfor skolens område.

Regler om alkohol, alkohol sodavand samt energidrik

Elever må ikke drikke alkohol, alkohol-sodavand eller energidrik på skolen. Forbuddet gælder
også i forbindelse med udflugter, lejrture, studieture mm.

Skolefester og andre elevarrangementer afholdes uden alkohol.

I Odder kommunes kostpolitik står der bl.a., at tørst skal slukkes med vand frem for søde drikke.
Sundhedsstyrelsen og andre med viden om børn og sundhed fraråder klart, at børn og unge
indtager energidrikke, især pga. deres høje indhold af koffein, men også pga. det høje
sukkerindhold. Samlet set er de både på kort og lang sigt sundhedsskadelige for børn og unge.

I forbindelse med skolefest, forældrearrangementer o. lign må der serveres sodavand.

Link til odder kommunes kostpolitik:

https://www.odder.dk/media/ystjskux/mad_maaltidspolitik.pdf

Regler om rygning, dampning, snustobak og lign.

Parkvejens skole følger lov om røgfrie miljøer, loven slår fast, at det ikke er tilladt at ryge, dampe
eller bruge snus/nikotinposer på skolens område. Dette gælder både ansatte, elever, forældre
samt andre personer, som har deres gang på skolen.

● På Parkvejens skole er det besluttet, at al rygning jvf. ovenstående, på og ved
skolens matrikel ikke er tilladt. Vi ønsker, at skoletiden er røgfri, det betyder også at
der ikke kan ryges i pauser eller i mellemtimer. Forbuddet gælder også ved
arrangementer uden for undervisningstiden.

På Parkvejens skole gælder der de samme regler for elektroniske cigaretter, som for andre
former for rygning, herunder også snus og alle former for tobak.Link til info fra kræftens
bekæmpelse:
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-skoletid/hv
ad-er-roegfri-skoletid/
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