Samværs- og ordensregler.
Du er mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig.
Du passer på dine kammerater og dig selv.
Du bruger et ordentligt sprog, når du taler med andre.
Du passer på egne og andres ting.
Indeordning.

Du er stilfærdig indendørs. Du må opholde dig i klassens hjemområde. I tidsrummet 12-12.30 i 6.-8. kl. dog kun i Multihuset/ SFO2.
Du skal være udendørs i nogle frikvarterer, - lærerne oplyser dig om hvilke.

IT-udstyr

IT-udstyr – herunder telefoner – er lydløst og gemt væk i undervisningstiden
med mindre andet er aftalt med læreren. Notifikationer er slået fra i undervisningstiden. Du må bruge mobiltelefoner i frikvartererne på aftalte tidspunkter
og i aftalte områder. Du må kun benytte klassens IT-udstyr efter aftale med
en lærer/ pædagog.

Hvad må indtages?

Det er normalt ikke tilladt at medbringe og indtage slik, chips, sodavand, saft
og lign. i skole- og SFO-tiden. Energidrik må ikke medbringes og indtages på
skolens område.

Særlige faglokaler

Når du har svømning, idræt, håndværk og design eller fysik/kemi, er det på
grund af sikkerheden ekstra vigtigt, at du først går ind i lokalet, når læreren
giver dig lov.

Udendørs ophold.

I frikvartererne må du opholde dig i skolegården.
Når du går i 0.-3. klasse må du også opholde dig i Sommerfugledalen.
Når du går i 4.-6. klasse, må du i 10-pausen også opholde dig på sportspladsen. Der må du – iført sikkerhedsudstyr - bruge løbehjul, rulleskøjter m.v.
Når du går i 7.-9. klasse må du opholde dig på sportspladsen i 12-pausen.
Du må ikke lege eller opholde dig ved hovedindgangen, på trapper, på parkeringspladsen eller i cykelskure.

Tilladelse til at
forlade skolen.

Det er ikke tilladt at forlade skolen i skoletiden med mindre du - i enkeltstående tilfælde - har fået en særlig tilladelse af skoleledelsen.

Gå- og cykelture i skoletiden

I indskolingen og mellemtrinnet benytter du sikkerhedsvest på ekskursioner,
ture og lignende. Når du cykler på ekskursioner, ture og lignende, bruger du
cykelhjelm.

Sneboldkastning.

Når du går i 0.-3. klasse, må du kaste med sne i Sommerfugledalen.
Når du går i 4.-6. klasse, må du kaste med sne i grønnegården mellem Cfløjen og D-fløjen.
Når du går i 7.-9. klasse, må du kaste med sne på sportspladsen.
Skolegården er ”sneboldfrit” område.
Når sikkerheden er i fare forbydes sneboldkastning.

