SKOLENS ORDENSREGLER
(Bilag til husorden på Stoholm Skole)

Generelle indendørsregler
-

Jeg respekterer skolens husorden.

-

Færdsel på gangene foregår på gå-ben.

-

Når undervisningen starter, går jeg hen til det lokale, jeg skal være i.

-

Hvis jeg er kommet til at ødelægge noget, giver jeg med det samme min lærer, kontoret
eller serviceleder René Henriksen besked.

-

Alle er ansvarlige for, at der ser pænt ud på gangene og toiletterne

-

Alle er ansvarlige for, at rydde op i klassen, når timen er slut. Det vil sige, at bøger, papir
m.v. skal pakkes ned eller lægges på plads, så der er klar til næste time.

-

Hver gang vi forlader et faglokale, slukker vi lyset (gælder ikke i lokaler med automatik),
lukker vinduer og døre og tjekker, at vi har ryddet ordentligt op.

-

Sidste lærer i lokalet slukker og lukker.

-

Vores overtøj hører til i garderoben eller på knagerne på gangen.

-

Vi lufter ud i hvert frikvarter.

-

Læreren spiser sammen med os i klassen fra 11.40 - 11.50(gælder dog ikke 8. og 9. kl.)

Generelle udendørsregler
-

Jeg respekterer skolepatruljerne og rette mig efter deres anvisninger.

-

Jeg trækker min cykel på skolens område.

-

Jeg stiller min cykel eller knallert på de anviste pladser. Femte – niende klasse har
cykleparkering på den store parkeringsplads.

-

I skolegårdene må vi spille bold med lette plastbolde og skumbolde.

-

Basketball må vi gerne spille med en basketbold i skolegårdene.

-

Vi må spille fodbold på de grønne områder.

-

Vi kaster og skyder ikke med vand på skolens område.

Primære legeområder udendørs
Se vedlagte kort over klassernes legeområder.

Regler om snekastning:
-

0.-3. kl. må kaste med sne på rundboldbanen på SFO´s område.

-

4.- 6. kl. må kaste med sne i området fra multibanen til hækken ind til kirkegården.

-

7.-9. kl. må kaste med sne i området ved siden af parkeringspladsen – uden for hækken.

Brug af multibanen:
Der er udarbejdet turnusordning for årgangenes brug af multibanen i frikvartererne.

ORDENSREGLER FOR DE ENKELTE FLØJE
1 - 10 fløjen
-

Her bruger vi hjemmesko eller strømpesokker indenfor.

Morgen
-

SFO’en er ude fra kl. 7.25 til ca. 7.40

-

Morgenvagten låser op til alle klasser kl. 7.40

-

Jeg kan gå i klassen og starte dagen stille og rolig eller være uden for til det ringer kl. 7.50

Frikvarter i klassen
-

Vi sidder på vores pladser, mens vi spiser og vi rydder op efter os.

-

I klassen har vi ro. Vi kan hygge os med at læse, spille eller snakke roligt
sammen.

-

I cafeen er vi rolige, og kan læse eller spille sammen, hvis du rydder op efter dig

Frikvarter på gangene
-

Vi går på gangene

-

I værkstedskøkkenet sidder vi på stolene – ikke på borde og i vindueskarme.

-

I vintermånederne er gymnastiksalene åbne, når der er legepatruljer.

-

Klasserne må gerne besøge hinanden.

-

Sofaer er til at sidde i.

Toiletterne
Vi går på toilet en af gangen. Også når vi bare skal vaske hænder. Ellers skal der en voksen med.
Timerne
-

Vi har arbejdsro på gangene.

-

Hvid vi er de sidste brugere, rydder vi op på gangene i cafeen og i værkstedskøkkenet. Vi
sætter stole på plads og ser toiletterne efter.

Udenfor
Vi må være på indskolingsområdet, som er til hækken. Vi må gerne gå på det grønne område og se
om banerne er ledige.
Udeordning
Vi drøfter årligt inde/ude – det besluttes at børnene SKAL være ude i mindst et frikvarter.
Det er teamets ansvar at sørge for børnene kommer ud, så gangvagten ikke skal bruge tid på at
sende børn ud.
Alternative dage
Vi medbringer ikke selv slik. Vores klasselærere sørger for, at der er noget fælles til klassen.
Mobiltelefon
Hvis jeg har min mobiltelefon med i skole, ligger den slukket i skoletasken, og jeg bruger den ikke i
skoletiden, med mindre læreren vurderer den skal bruges i undevisningen.

11 – 15 fløjen
-

Jeg forlader kun skolen i skoletiden – hvis jeg har fået lov af en lærer.

-

Vores indeordning kræver, at vi respekterer ordensreglerne.

-

Vi rører ikke skydedørene i frikvartererne.

-

Jeg må gerne have min mobiltelefon med, hvis den ikke forstyrrer undervisningen.

16 - 20 fløjen
-

Jeg forlader kun skolen i skoletiden – hvis jeg har fået lov af en lærer.

-

Vores indeordning kræver, at vi respekterer ordensreglerne.

-

Jeg må gerne have min mobiltelefon med, hvis den ikke forstyrrer undervisningen.

21-25 fløjen
-

Jeg må godt forlade skolen i formiddags- og middagsfrikvartererne . Hvis jeg skal ned i
byen, går jeg ad Vesterled.

-

Jeg opfører mig ordentligt og ansvarligt uden for skolens område.

-

Hvis vi bryder ovennævnte regler, kan vi få inddraget tilladelsen til at forlade skolen.

-

Indeordningen kræver, at vi respekterer ordensreglerne.

-

De mindre elever bruger gangen ud til parkeringspladsen, når de skal til og fra skole. Vi
tager hensyn til dem, så de føler sig trygge, når de står i læ i gangen og venter på bussen.

-

Jeg må gerne have min mobiltelefon med, hvis den ikke forstyrrer undervisningen.

-

Rygeloven forbyder rygning på skolens område.

OPFØLGNING
Reglerne revideres 2 gange årligt, på augustmødet og januarmødet.
HUSORDENEN tages op én gang årligt i skolebestyrelsen, afdelingen og elevrådet.
Lærerne er ansvarlige for at ordensreglerne gennemgås grundigt med eleverne to gange årligt i
januar og august.
Disse ordensregler er gennemgået og revideret på afdelingsmøderne d. 21/8 - 2017

