
 

 

 
  

Ordensregler  

  

1 Dit sprog og din opførsel skal bidrage til, at børn og voksne har det godt på 

skolen, og du skal altid rette dig efter, hvad de voksne siger.  

2 Du skal møde til tiden og være parat, når undervisningen starter.  

3 Elektroniske devices, som f.eks. mobiltelefoner, Chromebooks, høretelefoner, 
smartwatchs mm., må kun bruges i undervisningen ifølge aftale med læreren. 
Du må ikke fotografere/filme personer, medmindre du har fået tilladelse. Brug 
altid elektroniske devices med omtanke.  

  

Skolens medarbejdere kan lave regler for inddragelse og/eller brug af 

elektroniske devices mv. i skoletiden, såfremt det skønnes nødvendigt. 

 

4 Du må spise i kantinen og i din klasse. Du må ikke medbringe sodavand, slik, 

kager og chips på skolen. Undtagelser ved særlige lejligheder skal aftales med 

klassens voksne.  

   

5 Du skal rydde op efter dig selv og behandle skolens bygninger og inventar, 

herunder Chromebooks og andet IT- udstyr ordentligt.   

Kontakt kontoret, hvis du kommer til at ødelægge noget. 

6 I frikvartererne må du opholde dig i/ved eget ”hus”.   

Kun elever i 7., 8. og 9. årgang med udgangstilladelse må forlade skolens 

område.  

7 Voldsom leg og boldspil skal foregå udendørs. Løb indendørs må foregå på 

løbebanen på hovedgangen.  

8 Al leg med rulleskøjter, skateboards og løbehjul må kun foregå i 

Atriumgården. Du skal have hjelm på.  

 

9 Din cykel, løbehjul eller scooter skal stilles i/ved cykelstativerne.  

10 Voldsom leg med sne må kun foregå på græsset ved eget hus med elever fra 
eget hus.   

11 Elever fra andre skoler skal henvende sig på kontoret, før de kommer på 

besøg.  
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12 Alkohol, energidrik og euforiserende stoffer er forbudt såvel i skoletiden og på 
ture i forbindelse med skolen. Hele skolens område er rygefrit (e-cigaretter og 
snus inklusive) såvel i skoletiden som i fritiden.  

 

De voksne kan derudover opstille mere præcise regler for enkelte børn, enkelte klasser 
eller alle klasser i et hus.    

 
Godkendt på skolebestyrelsesmødet d. 25.1.22.  

  


