Hvad gør vi på Haderslev Realskole ved ekstreme vejrforhold?
Hvis voldsomt vejr, snestorm, orkan eller lignende, er varslet til at tage et sådant omfang, at
skolebusserne ikke kan køre, udgang frarådes, og/eller mulige skader på skolens bygninger
skønnes at være til fare for dem, der færdes i og omkring dem, forholder vi os på følgende måde
her på skolen:
1. Hvordan informerer vi?
På hjemmesiden og på skolens intranet informeres elever, forældre og medarbejdere om, i
hvilket omfang skolen/SFO har åbent/lukket. Beslutningen tages af skolens ledelse under
hensyntagen til de informationer, det er muligt at få fra medierne, myndighederne og
busselskabet. Ændringer i skolens beslutning offentliggøres ligeledes på
hjemmesiden/intranettet
2. Hvad gør vi hvis eleverne er kommet i skole?
I tilfælde af, at vejret udvikler sig i skoletiden, og skolen vælger at lukke, informeres
forældrene via telefon, før eleverne sendes hjem. Ingen elever under 6. klasse sendes
hjem, uden der har været kontakt til forældrene. Forældrene kan enten selv afhente deres
barn eller aftale med skolen, at barnet gerne må begive sig hjemad på egen hånd.
Forældrene kan i så tilfælde ikke beslutte, at barnet skal blive på skolen.
3. Hvordan laver vi aftaler om den enkelte elev?
I tilfælde af at skolen beslutter, at forældrene selv må bestemme, om eleverne skal blive på
skolen eller komme hjem, må ingen elev forlade skolen, uden at der har været en kontakt
mellem elevens forældre og den pågældende elevs klasselærer eller skolens kontor. Derfor
skal eleven have lov af sin lærer eller skolens kontor, før han/hun må gå hjem.
4. Hvem passer børnene?
Ledelsen sørger for at aftale med medarbejderne, hvem der bliver på skolen og passer
eleverne, indtil den sidste elev har forladt skolen.
5. Hvad gør vi ved klassearrangementer?
Hvis enkelte klasser har et arrangement om eftermiddagen eller om aftenen, er det
klasselæreren, der tager beslutning om evt. aflysning. I så tilfælde meddeles beslutningen
på intranettet / klassens opslagstavle og, hvis det er nødvendigt, via besked på telefonen.

