
Skolebeklædning 
 

Selam Friskole er en moderne muslimsk friskole, som stiller krav til at påklædning sker med omtanke og 

respekt for individet selv og dets omgivelser. Påklædning og hygiejne er en grundlæggende måde hvorpå 

man præsenterer sig på og vi ønsker som skole, at bidrage til at eleverne opnår bevidsthed og positiv 

holdning til dette, så de oplever tilfredshed og glæde ved at velsoignerede og ordentligt klædt. 

 

Det er skolens klare mål, at eleverne altid er velklædte og velsoignerede.  

 

Af både praktiske og pædagogiske årsager er retningslinjer for skolebeklædning hensigtsmæssigt.  

 

Vi forventer, at eleverne er omhyggelige med deres påklædning og udseende. Derfor skal følgende betragtes 

som skolens krav til påklædning:  

 

 

Beklædning 

Tøjet skal være løstsiddende og i det hele taget sidde ordentligt. Stramtsiddende, udfordrende eller på anden 

måde provokerende beklædning accepteres ikke. Med udfordrende og provokerende beklædning menes bl.a. 

tøj, der viser eller afslører dele af kroppen som almindeligvis må betragtes som private områder.   

 

Hængebukser (drenge) og gamachebukser (piger) accepteres ikke.   

 

Træningsbukser kan anvendes udelukkende som led i skolens idrætsundervisning.   

 

Vi ser helst at tøj med tekst og billeder ikke bæres. 

 

Krav til hygiejne  

God hygiejne er personlig velvære og udtrykker sund livsstil. Renlighed viser sig i den almene fremtoning i 

form af bl.a. rent tøj og personlig hygiejne i form af bl.a. kortklippet hår og kortklippede negle. 

 

Krav til frisurer 

Håret skal være kortklippet, rent og velplejet. Eksperimenterede frisurer accepteres ikke.  

For pigerne i de mindre klasser skal håret være sat og ikke hænge løst – både grundet i et ønske om et 

fremstå velsoigneret og af praktiske årsager.  

 

Sminke, piercing mv. 

Sminke (herunder også neglelak), piercing og tandsmykker er ikke tilladt. 

 

Skotøj 

Sko skal være egnet til alment skolebrug. Højhælede sko, herunder plateausko, er ikke tilladt.  

 

Tasker 

Af bl.a. sundhedshensyn og praktiske årsager skal eleverne benytte sig af skoletasker beregnet til at bære på 

ryggen. 

Håndtasker, poser mv. accepteres ikke som alternativ til den almindelige skoletaske. 

 

 

Det er skolen der i tvivlstilfælde definerer regler og retningslinjer for beklædning og træffer beslutning 

herudfra.  

 


