
Regler for eleverne i under- og overskolen. 
 
Overskolen: 
 
Det anses som et samarbejdskrav, at eleverne er forberedte og møder med en 
positiv indstilling til undervisningen, yder en indsats såvel i timerne som hjemme og 
at aftaler med lærerne om aflevering af opgaver overholdes. Eleverne har et 
medansvar for deres egen læring og for atmosfæren i klassen. 
I timerne må der ikke spises, ikke bruges tyggegummi og kun drikkes vand (ikke 
læskedrikke). Eleverne må kun forlade timen efter aftale med læreren. 
 
 
Ansvarlighed. 
Eleverne skal vise ansvar for og hensyntagen til skolens bygninger og udstyr og 
erstatte det, der går i stykker.  
 
Mødetid og timeplan: 
Om morgenen begyndes kl. 800. Det er vigtigt, at møde ind i god tid, så 
undervisningen kan begynde præcist. Enkelte elever kan efter aftale med 
klasselederen og hovedfagslæreren få lov til at møde lidt senere. 
Hovedfag 800 – 1000  
Fagtimer: 1020 – 1105, 1145 – 1230, 1240 – 1325, 1335 – 1415, 1415 – 1505   
Bloktimer: 1335 – 1505   
Der er mødepligt til alle timer.  
 
Frikvarterer 
I frikvartererne skal eleverne gøre sig klar til den følgende time, så de er rede til at 
modtage undervisning ved timens begyndelse. Timerne begynder på klokkeslæt. 
Klokken i skolegården er beregnet for underskolen. Eleverne kan opholde sig inde 
eller ude.  
 
Fravær 
Ved fravær skal forældrene ringe besked til lærerværelset på tlf. 86 14 44 00 i 
tidsrummet 745-755 og eleven medbringer en skriftlig meddelelse fra hjemmet når 
de igen kommer i skole. Ved tandlægebesøg medbringes et tandlægekort. 
Eleverne anmodes om at bede fri så lidt som muligt, dette gælder også i 
forbindelse med undervisning i køreskole. Ferier skal afholdes inden for 
skoleferierne. 
 
Overtøj 
Overtøj hænges uden for klassen. Ingen hovedbeklædning i timerne og i salen. 
 
Undervisningslokaler  



Alle elever er ansvarlige for orden i undervisningslokalet. Duksene (to-tre pr. klasse) 
har særlige opgaver. De tilrettelægger selv arbejdet og er ansvarlige for 
hinanden.  Fejer og visker tavlen ud om nødvendigt efter hver time. Tømmer 
papirkurv. Efter sidste time gøres ekstra rent. Stole sættes op m.v. Om tirsdagen og 
fredagen vaskes gulv og paneler. 
Enhver elev i klassen kan øjeblikkeligt blive udnævnt til ordensduks og hjælpe med 
oprydning. Undervisningslokalet efterlades i pæn og ryddelig stand. 
 
Rygning: 
Der må ikke ryges på skolens matrikel.  
 
Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr 
Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal være slukket i timerne. Misbruges 
dette, skal det afleveres til læreren, der kan beholde det resten af dagen. Der kan 
evt. gives en advarsel i stedet. Der må ikke anvendes elektronisk udstyr i 
skolegården. Der kan efter aftale med den enkelte lærer anvendes computer i 
timerne. 
 
 

Underskolen: 
 

Som udgangspunkt er det vigtigt, at eleverne møder til tiden, er forberedte og har 

en positiv indstilling til undervisningen, at de yder en indsats såvel i timerne som 
hjemme, og at aftaler med lærerne om aflevering af opgaver overholdes.  
Eleverne skal vise ansvar for og tage hensyn til skolens bygninger og udstyr og 
erstatte det, der går i stykker. 
Der er mødepligt til alle timer. 

 
Mødetid: Eleverne samles i klasserne kl. 7.50 – 7.55 og går derpå til morgensang kl. 
8.00. Der er mødepligt til morgensang.  

Overtøj: Hænges udenfor klassen (inkl. huer og kasketter). 

Affald: Skal i affaldskurve og skraldespande. 

Mad og drikke: Vand er den foretrukne læskedrik. I timerne må der ikke spises og 
ikke bruges tyggegummi. Ingen slik, sodavand og energidrikke i skoletiden. 
Timen: Eleverne må kun forlade timen efter aftale med læreren. 
Klasseværelset/duksearbejde: Alle elever er ansvarlige for orden i 
undervisningslokalet. Duksene (to-tre elever pr. klasse) har særlige opgaver. De 
tilrettelægger selv arbejdet og er ansvarlige for hinanden. De fejer, visker tavlen 
ren og tømmer affaldskurve. Enhver elev i klassen kan blive udnævnt til ordensduks 
og hjælpe med oprydning. 



Efter sidste time sættes stole op og der ryddes op i klasselokalet. Om tirsdagen og 
fredagen vaskes gulve og paneler. Hver elev sørger for orden ved egen plads og 
hjælper med at holde lokalet pænt og ryddeligt. 

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr: Skal være slukket i timerne.  

Overholdes det ikke, kan læreren bede om at få udstyret udleveret, lige så længe 
som denne finder det nødvendigt, også i elevens fritid. Ved tre på hinanden 
følgende konfiskationer, skal der forældrehenvendelse til, for at få det konfiskerede 
elektroniske udstyr udleveret igen.  
Der må ikke anvendes elektronisk udstyr i skolegården.  
Der kan, efter aftale med den enkelte lærer, anvendes computer i timerne. 

Skoven: I frikvartererne er skoven åben til og med gangstien.  

Snekastning: I tilfælde af sne må der kun kastes med sne i skoven. 
Fodbold: Tid på boldbanen bliver fordelt mellem klasserne. Børnehaveklassen 
benytter banen mellem de almindelige frikvarterer. 

Ingen ophold på skolen efter skoletid: Skolens forsikring dækker kun elever, der har 
et skolemæssigt gøremål på skolen. Derfor er det kun tilladt for elever, som går i 
SFO, at opholde sig på skolen efter endt undervisning. 

 
Fravær: Ved fravær skal forældrene ringe besked til lærerværelset på tlf. 86144400 
i tidsrummet 745 - 755, eller eleven skal medbringer en skriftlig meddelelse fra 
hjemmet, når eleven igen kommer i skole.  
Eleverne anmodes om at bede fri så sjældent som muligt. 

Ferier: skal afholdes indenfor skoleferierne. 
Overskolen: I frikvarteret kan eleverne i overskolen opholde sig inde eller ude. Det 
er tilladt for overskoleelever at forlade skolens grund i det store frikvarter, såfremt 
eleverne når tilbage til undervisningen til tiden. 

 

 


