STUDIE- OG ORDENSREGLER
FOR OVE RSKO LEN
Formål
Studie- og ordensregler på Rudolf Steiner – skolen i Århus har til formål at skabe et positivt og
lærerigt miljø, i hvilket respekt, tolerance og forståelse præger elevernes indbyrdes forhold til
hinanden og til lærerne og skolens øvrige ansatte.
Der skal vises socialt ansvar for alle både indenfor og udenfor skolen, gennem gensidig respekt for
det frirum, som alle har krav på. Vi forventer imødekommenhed, tolerance og accept af retten til
forskellighed. Derfor accepterer vi ikke en adfærd, der indeholder elementer af mobning,
krænkelse, forulempelse af andre eller skade på andres ejendom.
Eleverne orienteres om skolens regler ved introduktionsarrangementer, ved skoleårets begyndelse
og reglerne findes ligeledes på hjemmesiden.

Studieregler
Det anses som et samarbejdskrav, at:
Eleverne er forberedte og møder med en positiv indstilling til undervisningen.
Eleverne deltager i al undervisning og skoleaktiviteter både indenfor og udenfor skolen.
Eleverne yder en indsats såvel i timerne som hjemme og at aftaler med lærerne om aflevering af
opgaver af en acceptabel kvalitet overholdes rettidigt.
Eleverne har et medansvar for deres egen læring og dermed også for atmosfæren i klassen.
Alle forsømmelser registreres løbende uanset årsag.
Mangelfuld deltagelse, ustabilitet, se skolens fastholdelsesstrategi samt skolens politik for
mødepligt og afleveringer.
Ved længere fravær eller fritagelse for et fag, kan der ikke udstedes et vidnesbyrd i faget. Skolen
kan afkræve dokumentation for fraværet gennem en lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af
eleven

Ordensregler
Ordensreglerne er gældende for al undervisning på skolen samt aktiviteter arrangeret af skolen
udenfor denne.

Timerne
Timerne begynder på klokkeslæt.
Hovedfag 800 – 1000
Fagtimer: 1020 – 1105, 1145 – 1230 , 1240 – 1325, 1335 – 1420, 1420 – 1505
Bloktimer: 1335 – 1505
Der er mødepligt til alle timer.
Eleverne er selv ansvarlige for at holde øje med tiden.
Eleverne må kun forlade timen efter aftale med læreren.
Der må ikke indtages mad og drikke- vand er tilladt.
Der må ikke bruges tyggegummi.

Frikvarterer
Eleverne kan opholde sig inde eller ude. De må færdes i skoven og på græsset ved
vandet. Om vinteren kun snekast på det grønne område og i skoven.
Toiletbesøg og vandpåfyldning klares i frikvartererne.

Ansvarlighed og fravær
Eleverne møder kl. 7.50.
Hovedfag begynder med recitation kl. 8.00 i eurytmisalen.
Protokollen føres elektronisk i starten af hovedfagstimen, hvor elever, der er
ankommet til skolen under eller efter recitationen, noteres med for sent og får 50%
fravær. Af respekt for klassens undervisning får elever, der kommer efter hovedfags
begyndelse, først adgang til klassen kl. 8.30. Eleverne, der kommer senere, må ikke
deltage i dagens hovedfag og får 100% fravær fra hovedfag.
Ved fagtimer og bloktimer er en lukket dør tegn på, at timen er gået i gang; Også her
noteres for sen ankomst med 50% fravær.
Ved sygdom eller anden årsag til fravær skal forældre, eller eleverne, hvis de er over 18
sende en sms eller skrive en mail til klasselederen med begrundelse. Eleverne angiver selv
fraværsårsagen på LUDUS. Ved planlagt fravær søges der om godkendelse minimum 14
dage forinden.
Der henstilles til, at ferie afholdes med udgangspunkt i ferieplanen.
OBS: alt form for fravær tæller med i den samlede opgørelse.

Bygning og inventar
Eleverne skal udvises ansvarlighed overfor skolens inventar og undervisningsudstyr og materiale.
Ved misligholdelse skal dette erstattes af eleven. Skadens omfang vurderes af relevante
fagpersoner.

Påklædning
Eleverne skal være hensigtsmæssigt påklædt; i idrætstimerne med idrætstøj, lette sko til eurytmi
og bære det anviste sikkerhedsudstyr til kemi og håndværksfag.
Overtøj og hovedbeklædning hænges uden for klassen. Ingen hovedbeklædning i salen.

Klasseværelset og ansvarsopgave
Alle elever er dagligt ansvarlige for orden i klasseværelset. Eget bord ryddes, stol sættes op.
Duksene sørger dagligt for:
• tavlen vaskes ren
• lukkede vinduer
• tømte papirkurve
• daglig fejning senest efter sidste time
• lærerbordet støves af

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr

Mobiltelefoner skal ved timens begyndelse placeres på indrettet sted i klassen. Brug i
timen medfører, at lærer eller kontor opbevarer telefonen til skoledagens afslutning.
Der må ikke anvendes elektronisk udstyr på den store skole. Der kan efter aftale med
læreren anvendes computer i timerne. Brugen af projektor er forbeholdt
undervisningsrelaterede situationer.

Rygning
Der må ikke ryges på skolens grund.
Elever under 18 skal forvise en skriftlig tilladelse fra forældre, hvis der skal ryges i skoletid.
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