Forebyggelse og indsats ved tyveri på Lisbjergskolen.
Skolens indsats i arbejdet mod tyveri falder i to dele – dels en forbyggende del, dels en indsats
og procedure, hvis der skulle forekomme tyverier.
Forebyggelse
Skolen opfordrer altid eleverne til at passe på de værdier, de tager med i skolen på følgende
måde.


I hjemmetid er tyveri og forskellen på dit og mit en del af læseplanen.



De voksne taler løbende med eleverne om emnet.



Vi opfordrer til at eleven altid har penge og telefon på sig.



Vil eleven ikke gå rundt med telefon og penge, kan det opbevares på kontoret.



Større effekter – ipad, computer – skal låses inde i elevens locker, når de ikke er i brug.



Vi arbejder på en udskiftning af låsesystemet på elevernes lockere begyndende med 6.
– 9. årgangs lockere.



Hvis eleven ønsker det, kan også større effekter deponeres på kontoret.



Skolen er udstyret med en række overvågningskameraer, dog ikke i klasseværelser og
faglokaler.



I tilsynsplanen er det præciseret, hvilke voksne der har tilsyn og hvor.



Skolen er meget eksplicit med at tydeliggøre, hvor eleverne må opholde sig i pauserne,
så de er under tilsyn.



Enkelte elever kan være underlagt skærpet tilsyn (regler for ophold m.v.)

Skolen opfordrer forældrene til at tale med deres børn om følgende:


At der er forskel på dit og mit.



At børnene altid skal have styr på deres værdier. Dvs. at børnene skal have mindre effekter på sig og låse større effekter ned.



Forældre giver med det samme meddelelse til skolen, hvis deres barn har været udsat
for tyveri.

Eleverne


Kan forbygge tyverier ved at følge skolens og forældrenes anvisninger.

Hvis der skulle forekomme tyverier på skolen følger vi følgende procedure.


Hvis det kan lade sig gøre danner vi os et overblik over hvad der er blevet stjålet, hvorfra og hvornår.



Vi forsøger at finde frem til, hvem der har stjålet. Vi taler med elever, der mistænkes
for at have stjålet.



Afhængig af alder og omfang sendes den elev, der har erkendt at have stjålet, hjem,
indtil vi kan have en samtale med eleven og forældrene.



Vi har som minimum en samtale med forældre til både tyven og den bestjålne.



Afhængig af alder og omfang anmelder vi tyverier til politiet. Hvis det er en elev, der er
bestjålet, opfordrer vi forældrene til at melde forholdet til politiet.



Efter samråd med politiet kontaktes de sociale myndigheder via en underretning.



Om nødvendigt iværksætter skolen en særlig SSP indsats – enten for enkelt elever eller
for årgange.

