
 

Ordensregler 
 

 

 

De 3 overordnede regler 
 
 

Pas på hinanden 

Pas på jer selv 

Pas på skolen og dens omgivelser 
________________________________________________________________ 

 



 

 

Ordensregler udenfor 
 
På skolens udeområder skal der være plads til alle skolens 

elever, derfor er nedenstående regler til for at passe på 

hinanden.  

 

1. I skolegården må man spille med små bolde alle 

steder. 

 

2. På de indhegnede baner må man spille med store 

bolde.  

 
3. I frikvartererne må man ikke rulle på rulleskøjter, 

skateboards, løbehjul eller andet på hjul 

 
4. På skaterbanen bag skolen må man løbe på løbehjul, 

rulleskøjter og skateboard, hvis man har 

sikkerhedsudstyr på. 

 
5. Der må ikke cykles på skolens område.  

 
6. Fra kl. 14 har børn i SFO fortrinsret til skolens 

legeplads/boldbaner.  

  



 
Indenfor 

 
Skolen er et lærested og derfor skal der være plads til læringsaktiviteter 

over alt. Vi forventer, at du altid møder til tiden, så du ikke spilder din 

egen og andres tid. 

1. I undervisningstiden er skolen et samlet arbejdsområde 

og derfor skal du være stille, så du ikke forstyrrer 

andre, der arbejder. Snak afdæmpet! 

Vær særligt opmærksom på at tage hensyn, når du er i 
fællesrummene, aulaen, torvet og på balkonerne, hvor 
mange kan være på én gang. 

 

2. Du må ikke bruge skateboards, rulleskøjter eller andet 

med hjul indenfor.  

 

3. Der er tilsyn med eleverne 10 minutter før og efter 

undervisningen. Du må derfor først komme ind på 

skolen fra kl. 7:50.  

I indskolingen kan man komme ind lidt tidligere, hvis 

forældrene er med til at føre tilsyn.  

 

4. I udskolingen kan du forlade skolen i frikvartererne, 

hvis dine forældre vil give en skriftlig tilladelse. 

  

 
 

 

 

 

Adgang 
fra kl. 

7:50 



 

Kære forældre 

Jeres børn har brug for jeres hjælp for at holde styr på en række sager. Det 

gælder særligt i de yngste år. Det er vigtigt, at børnene støttes til at blive gradvist 

mere selvhjulpne. Ansvarlige børn og unge lærer også bedre. 

 

Oprydning i garderoberne (indskolingen) 

 Hjælp jeres børn med at møde til tiden om morgenen.  

 

 I skal støtte jeres barn i at få ryddet op hver dag, inden de går hjem.  

 

 I garderobeområderne skal der holdes orden, så ingen falder over fx tøj eller 

sko, der roder på gulvet. Garderobepladsen ryddes jævnligt, så der ikke 

ophobes grene/papir o.l. Fjern alt fra gulvet, så der er plads til rengøring 

 

 Gammel mad fjernes fra køleskabe 

 
Bemærk i øvrigt 

 Hunde har ikke adgang på skolen 
 

 Der må ikke medtages barnevogne eller klapvogne 
 

 Der er adgang til skolen fra de to trappetårne i skolegården og fra 
dørene ud mod frittergården. Indgangen fra Rosengårdsvej er 
forbeholdt personale og vareindlevering. Af hensyn til 
sikkerheden vil vi ikke have børn i det område. 
 

 Der er ensretning om skolen for biler på hverdage fra kl. 
7:30. Læg mærke til skiltningen.  


