Samværsregler
Dette regelsæt (version 5) har til formål at synliggøre de samværsregler og forventninger, der er
gældende for hverdagslivet på skolen.

1.

Overordnet regel for alle
på skolen

 Overordnet forventes det at alle optræder ansvarligt i
deres færden på skolen. Det være sig i forhold til andre og
andres ting, skolens omgivelser, skolens arbejdsopgaver
og skolens regler mv. Endvidere at man opfører sig
venligt og socialt.

Det forventes at alle elever:

2.

Forventninger
i forhold til
undervisningen









3.
4.

Forlade skolen

Fritagelse fra timer

5.
Ved sygdom

6.
7.

Alkohol

Rygning

8.

Tyggegummi

9.

Slik mv.

Møder til tiden såvel ved dagens start som til de enkelte timer
Møder forberedt til skoledagen
Husker sine ting såsom bøger, arbejdsredskaber, gymnastiktøj
og evt. skiftetøj
Deltager aktivt i timerne, både ved klassearbejde, enkeltmandsarbejde og i gruppearbejde
Forholder sig roligt i timerne og når man ellers færdes indendøre
Passer på sine skolebøger og pakker dem ind
Bidrager til at holde orden i klassen og på skolen

 Man forlader kun skolen i løbet af skoledagen, hvis det er
aftalt med en lærer eller at man har besked med fra
hjemmet, så læreren ved besked.
 Anmodning om fri op til 1 dag: tilladelse af lærer
 Anmodning om fri i mere end 1 dag: tilladelse af ledelsen
 Alt fravær skal meldes til klasselæreren
 Ved fravær i højst fem dage kontakter klasselæreren
hjemmet, hvis man ikke har hørt noget
 Der føres mødeprotokol hver dag af den lærer der har
første time i klasselokalet
 Ved pludselig sygdom kontaktes klasselæreren eller
kontoret
 Klasselæreren følger op på fravær
 Elever må ikke drikke alkohol i skoletiden
 Alkohol og skolegang blandes aldrig
 Energidrik sidestilles med alkohol
 Al rygning er forbudt i skoletiden og på skolens grund
 Ved længere rejser må elever, der har tilladelse fra
hjemmet, ryge når lærerne tillader det
 e-cigaretter betragtes på lige fod med alm. cigaretter
 Man tygger ikke tyggegummi i skoletiden

Skolen arbejder på at have en sund profil. Derfor ønsker
vi at usunde ting begrænses mest muligt, og at sunde
madpakker medbringes hver dag af eleverne. Desuden
opfordrer vi meget til at eleverne har en drikkedunk til
vand med i skole hver dag.

 Vi spiser kun slik ved særlige lejligheder og kun hvis man
deler ud til alle i klassen/Lyngtotten
 Sodavand og energidrik er ikke tilladt i skoletiden

10.

Sprog

11.

Påklædning

12.

Fodtøj

13.

Brug af computere

14.

Brug af mobiltelefon

15.

Brug af musikafspillere

16.

Duksearbejde

 Det forventes at alle anvender et almindeligt, venligt,
sobert og anstændigt sprog uden stødende eller seksuelt
krænkende bemærkninger
 Det forventes at man bærer alm. anstændigt tøj
 Man bærer ikke hat, hue eller kasket i undervisningstiden. Morgensang er også undervisning
 Alle tager udefodtøj af på måtten
 Alle går kun med indesko/sokker indenfor
 Eleverne må gerne medbringe egne computere og bruge
dem i timerne, når lærerne tillader det
 Fra 0.kl.-5. kl. må eleverne kun bruge computere i
frikvartererne i det omfang klasselæreren tillader det
 I 6.-9. kl. må eleverne benytte computere i frikvartererne i
et fornuftigt omfang, men vi opfordrer meget til
udeaktivitet og til deltagelse i skolens fællesskab
 Hvis fællesskabet lider under for meget brug af
elektroniske medier i frikvartererne, kan klasselæren altid
indføre IT-stop/forbud
 Al brug af computere skal følge skolens edb-politik for
området, der fx ikke tillader opkobling på elektroniske
kommunikationsplatforme som Facebook, Messenger o,l.
 Lånte skole-PC-er sættes på plads efter brug i
depotrummet
 Mobiltelefonen må opbevares i skoletasken i slukket
tilstand.
 Lærerne kan dispensere herfor, hvis telefonen skal bruges
i undervisningssammenhæng
 Hvis telefonen bruges i skoletiden uden tilladelse, kan den
inddrages. Telefonen udleveres, når eleven har fri
 Det er tilladt at låne skolens telefon evt. mod betaling: 1,kr.
 Afspilning af musik er ikke tilladt at bruge i timerne,
medmindre læreren tillader det
 Alle rydder op efter sig selv og stiller stolen op
 Klassen laver sammen en dukseplan for dagene
 Duksene har til opgave at følge rengøringsplanen
(hænger på opslagstavlen)
 Alle dukse hjælper hinanden færdige, og ingen må gå
hjem før arbejdet er færdigt. Klasselæreren (eller
klassetemaet) kan dog lave anden aftale med sin klasse.
 Ved forsømmelse kan der ringes efter eleven/eleverne, så
arbejdet kan gøres færdigt, eller der følges op den
følgende dag af læreren i 1. time

 Lærerne tjekker næste dag og skolens rengøringsassistent
tjekker om torsdagen
 Forsømmelse kan medføre en ekstra uges duksearbejde
I Lyngtotten:
 Den voksne tjekker i sin spisegruppe. Ved problemer kan
klasselærer kontaktes

17.
Spiseregler

 Børnene opfordres til at medbringe sund og nærende
madpakke samt forfriskning til 10-pausen
 Det er op til forældrene, om de vil supplere madpakken
med mindre sunde ting. Dog bør der opfordres til, at disse
mindre sunde ting kun er et supplement til det sunde
 Madpakken spises i 12-pausen i ro og mag, hvor læreren
holder opsyn så der er madro. Dette foregår i de 10 første
minutter af 12-pausen
 7.-9. klasse disponerer selv over spisepausen
 Det forventes, at alle medbringer drikkedunk til aftapning
af kold vand hver dag
I Lyngtotten:
 Lyngtotten giver mælk og vand, og kun det der serveres
må drikkes

18.

19.
20.

Skolebod i
10-pausen

Varme mad

Frikvarter

 Boden har åben fra 10.00 til senest 10.15
 Boden må kun indeholde de varer, som er godkendt af
kontoret. Dog må der fredag, som ”Fredagstilbud”, sælges
en mindre sund ting. Tilbuddet skal dog godkendes
 Boden passes af 7.kl. eller 8. kl.
 Skolens køkkendame gør klar til salg via salgsvogn
 Børn der går i 7.-9. klasse kan varme mad i mikroovnene i
hyggerummet i kælderen, blot de følger de opslåede
anvisninger

 Indskolingen skal ud i 10 pausen, senest fra 10.05 hvis
vejret er dårligt kan gårdvagten dog dispensere Der sættes
skilt op ved dørene
Specielt for 9. kl.:
 9. kl. må forlade skolen og gå til købmanden i frikvartererne. Det der købes hos købmanden må kun nydes i
klasselokalet og på vej tilbage til skolen. Det skal lægges
helt væk i timerne. Slik, Chips og sodavand accepteres
dog ikke og må ikke nydes på skolen

21.

Puderummet

 Man skal spørge gårdvagten, når man skal ind i
puderummet (max. 5)
 I BHkl. må der kun være 4 i rummet af gangen
 Der må kun være puder i rummet
 Puderne stables efter brug
I Lyngtotten:
 Basen har ansvaret
 Slås for sjov og tummel kun i puderummet
 Højst 5 personer, når der tumles og mosles
 Puderne stables efter brug

22.

Lege og legetøj

23.

Musik

24.

Boldspil

25.

Cykling

26.

27.

28.

29.

Rulleskøjter

Løbehjul

Skateboard

Snekast

 Skolens legepatrulje afvikler i perioder lege i
frikvartererne i sommerhalvåret som alle må deltage i
Skolen har en legekasse med bolde og udstyr, som alle må
låne fra, blot de lægger tingene tilbage i kassen
 Al indendørs leg foregår stilfærdigt og med hensyntagen
til andre. Der må ikke løbes indenfor
 Det er tilladt at medtage legetøj – dog indenfor rimelighedens grænse
 Basketkort o.l. der kan medføre økonomiske
konflikter, er ikke tilladt med mindre andet er aftalt





10-pausen er musikfri
Klassernes bærbare og højttalere bruges kun af lærerne
Lyngtotten: Børnene må bruge Lyngtottens sorte afspiller
BHkl.'s grå afspiller må kun anvendes sammen med en
voksen








Der spilles ikke bold indenfor
Fodbold foregår kun på græsbaner og multibanerne
Bordtennis spilles under hensyn til andre
Efter skoletid er det ikke tilladt at spille bordtennis
Bolde udlånes kun fra legekassen
Lyngtottens bolde kan anvendes i Lyngtottiden







Alle bruger cykelhjelm, når der cykles med skolen
Færdselsregler skal altid holdes
Der må ikke cykles i skolegården i skoletiden
Cykel- og P-plads er ikke legested
Elevernes cykler skal parkeres i cykelparkeringsområdet

 Der kun løbes på Skater-banen
 Parkering på elevens garderoberum
 Beskyttelse:
BHkl. til 9. kl.: Mindst hjelm og håndledsbeskyttelse
Elever og forældre laver selv aftaler om yderligere
beskyttelse
 Der må kun løbes på Skater-banen
 Parkering udenfor (aldrig indenfor)
 Beskyttelse:
Bh.kl. til 9. kl.: Mindst hjelm
Elever og forældre laver selv aftaler om yderligere
beskyttelse
 Der må kun skates på skater-banen
 Parkering af board er udenfor (aldrig indenfor)
 Beskyttelse:
Bh.kl. til 9. kl.: Mindst hjelm og håndledsbeskyttelse
Elever og forældre laver selv aftaler om yderligere
beskyttelse
 Der afvikles kun sneboldkamp med snekast på det anviste
grønne område mellem sløjd og multibanen
 Ved sneboldkamp må man kaste med sne, men ikke give
vaskere eller fylde sne ind under tøjet

 Det er ikke tilladt at skubbe eller spænde ben, men det er
ok at lægge hinanden ned ved at mosle
 Det er ikke tilladt at sparke sne op på en der ligger ned,
men det er ok at vifte sne op på andre med hænderne
 Vil man ikke være med, skal man holde sig fra området
 De vigtigste regler er, at man skal tage hensyn og at legen
skal være sjovt for alle
 Det skal altid respekteres, når nogen siger fra

