Kirkeskolen
OVERHOLDELSE AF ORDENSREGLER
På en arbejdsplads med omkring 550 mennesker må der nødvendigvis være nogle regler for vores
adfærd. Vi har ikke så mange af dem, men dem vi har, vil vi gerne have overholdt.

ORDENSREGLER
1.

Der må på skolen være arbejdsro og god orden, således at samværet på skolen bliver præget af
tryghed og gensidig tillid.

2.

Eleverne skal efter bedste evne udføre det arbejde, lærerne pålægger dem som led i
undervisningen og i øvrigt følge de anvisninger, der gives.

3.

Eleverne møder i god tid før skolegangens begyndelse, dog tidligst 07.40, så undervisningen
kan starte til tiden.

4.

Elevernes cykler, som skal være i god orden, anbringes i skolens cykelstativ.

5.

I frikvartererne skal eleverne opholde sig udendørs - i spisepausen må eleverne blive inde for at
spise deres mad. 7. og 8. 9. årgang har dog tilladelse til at være inde i alle frikvartererne.

6.

I tilfælde af dårligt vejr kan det tillades, at eleverne opholder sig inde efter nærmere anviste
retningslinier.

7.

Eleverne skal medvirke til, at der er rent og pænt i lokaler, på gange, på toiletter og på
legeplads. Efter sidste time skal stolene sættes op.

8.

Skolens materialer og inventar skal behandles på forsvarlig måde, og beskadigelse af skolens
ejendele kan medføre erstatningsansvar.

9.

Elevernes skolesager skal være markeret med navn, bøgerne skal være forsynet med et solidt
beskyttet omslag.

10.

Ingen elev må uden tilladelse forlade skolens grund i skoletiden. Undtaget er dog 8. og 9.
årgang - se tillæg til ordenreglerne.

11.

Klasselæreren skal altid underrettes, hvis en elev på grund af sygdom eller andet bliver nødt til
at forlade skolen.

FØRST OG SIDST
Det forventes, at du viser hensyn over for alle på skolen, er hjælpsom over for dine kammerater og
ansvarlig i al din adfærd.
Godkendt af skolebestyrelsen d. 27/10 2008
Tilrettet beslutning vedr. indeordning for 7.-9. årg. pkt. 5 på møde d. 30/9 2010.
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