Ordensregler:
Skolen er en arbejdsplads for såvel elever som personale.
Dvs. at eleven skal tage hensyn og udvise tolerance i forhold til sine kammerater, og i øvrigt være indforstået med de omgangsformer, som
udtrykkes gennem skolens ordensregler m.v.
Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig. - Mobning er ikke acceptabelt!
Alle anvisninger fra skolens personale skal efterkommes.
a) Generelt
Det forventes at alle taler i et pænt sprog uden brug af bandeord og nedsættende udtryk.
Skolens inventar skal behandles ordentligt. Skader medfører normalt erstatningsansvar.
Fravær uden gyldig grund er ikke acceptabelt.
-Tyveri fra klassekammerater eller skolen er strafbart og medfører selvfølgelig en sanktion fra skolen side, evt. en bortvisning for en - af
skoleleder - nærmere bestemt periode. Rygning på skolens område er ikke tilladt. Dette gælder elever, lærere samt forældre og andre
besøgende
Værdigenstande og legetøj medbringes på elevernes eget ansvar.
Elever skal ved cykling i skoletiden altid benytte cykelhjelm.
Telefoner og andre elektroniske medier, må ikke være tændte i skoletiden, men skal ligge slukket i tasker og må kun anvendes i
undervisningsøjemed efter aftale med læreren. Skoletiden regnes fra klassens første lektions starttid, typisk kl. 8.00, til klassens sidste lektions
sluttid. Ved særlige omstændigheder kan det aftales med en lærer at mobiltelefon kan anvendes. I SFO-tiden gælder SFO’ens regler.
Overtrædelse medfører inddragelse resten af skoledagen. Ved 3. inddragelse skal forældrene afhente telefonen på skolens kontor.
Anstændig påklædning efter årstiden. Ingen kasketter og huer i undervisningen.
Det er forbudt at medbringe knive ol. - uagtet de måtte overholde gældende lovkrav - evt. knive til undervisningsbrug findes på skolen.
Besiddelse eller indtagelse af alkohol og andre rusmidler i skoletiden og på ture er forbudt.

b) I undervisningen
Der skal naturligvis være den fornødne arbejdsro i undervisningstiden.
Når en klasse forlader et lokale, skal der være ryddet op efter gældende regler for lokalet.
Mad og drikke i undervisningen er KUN efter aftale med en lærer. Tyggegummi er ikke tilladt
Eleverne går udelukkende alene på 1. sal, når det drejer sig om vigtige henvendelser til kontoret.

c) Mødetid om morgenen:
Der er tilsyn i skolegården fra kl. 7.50. i sommerperioden.
Dørene til bygningerne låses op umiddelbart før kl. 7:55.
Efter efterårsferien frem til påskeferien - vinterperioden - åbnes klasselokalerne kl. 7.45.
SFO’en er for elever, der er tilmeldt SFO - også om morgenen.
Elever fra 4. – 9. klasse kan efter forældrenes særskilte aftale med SFO’en, få tilladelse til at opholde sig i SFO’ens lokaler.
Skolen opfordrer til, at de elever der bor i nærområdet møder mellem 7.50-8.00. Ophold i skolegården før 7.45 i vinterperioden og før 7:50 i
sommerperioden er uden tilsyn.
d) Inde/ude i frikvarterer og om morgenen:
Alle børn, store som små, skal være ude om formiddagen i frikvartererne. Dog kan 8. og 9. klasse vælge at blive inde i 10-pausen og i 12.30pausen.
I pauser efter 13.25 må eleverne blive i klasserne.
Det er de lærere/vikarer, der har haft eleverne sidst, der er ansvarlige for at alle kommer ud og at klassen låses af.
Laver en lærer særlige aftaler med en klasse, gælder aftalen kun, når den pågældende lærer selv holder opsyn med eleverne.
Der kan være indeordning ved vejrlig – det er gårdvagtens beslutning.

e) Hvem er hvor
Indskolingseleverne opholder sig i højre side af skolegården set fra hovedbygningen samt på arealerne bag ny bygning og foran salen –
boldbanen dog kun når det er klassens tid til at bruge banen. - Se blå markering på tegning.
Mellemtrin og udskoling kan opholde sig i hele skolegården.
Brandtrapperne må gerne bruges til at sidde på, dog kun de nederste 3-5 trin.

f) Boldspil i skolegården foran ny bygning:
Der må leges med bløde bolde samt bløde frisbees i skolegården - dog ikke på brandvejen bag pavillon og sal.
Elever må ikke hente bolde i på nabogrundene uden forudgående tilladelse fra en lærer eller gårdvagt.
Fodboldspil og læderbolde må kun forekomme på fodboldbanen og ved ”muren” ved boldbanen. Tilskuere skal stå uden for banden.
g) Tarzanbanen:
Forhindringerne skal anvendes til deres tiltænkte brug. Legepladsen er indrettet så leg foregår i 1m højde eller derunder. Man må ikke kravle
op på bjælker mm. Skal man hænge ud, skal man ikke sidde i vejen på lejeudstyret, men give plads til de legende.
h) Toiletter:
I frikvartererne skal toiletterne i gården benyttes. Unødvendigt ophold på toiletterne er ikke tilladt.
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Ordensregler:
i) Sten
Sten skal altid ligge på jorden.

j) Ophold på højen
Færdsel blandt bærbuskene er kun tilladt, efter aftale med en voksen.
k) Elever på 1. sal:
Hvis der skal kopieres eller hentes materialer i forbindelse med undervisning, går læreren med sine elever på 1. sal.
Eleverne går kun alene på 1. sal, hvis der er tale om vigtige henvendelser til kontoret.
l) Klatring i træer
Træklatring er ikke tilladt i skoletiden.
m) Elkedler, microovne og lign.
Microovne er ikke tilladt i klasserne.
Elkogere og lign. må kun betjenes de voksne. Dog kan elever fra 7.kl, af deres klasselærer, få tilladelse til brug af elkoger.

Kort over skolegården:
Blå: Her må indskolingselever opholde sig og der må leges med bløde bolde og bløde frisbees
Rød: Her må ingen elever opholde sig i frikvarterer. Ophold er kun tilladt på vej til og fra skole samt ved cykelparkering og -afhentning.
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