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Ordensregler for Havdrup Skole

Skolen skal være et trygt sted for alle børn og voksne, hvor man trives og har ro til at lære.
Derfor forventes det, at alle elever og voksne (både ansatte og forældre) tager ansvar for:
o
o
o
o

At udvise gensidig respekt
At holde en venlig omgangstone over for hinanden
At tage hensyn til og hjælpe hinanden
At tage vare på Havdrup Skoles værdier herunder fx bygninger, inventar, pc’er og udlånte materialer

Denne ansvarlighed viser sig i vores adfærd på skolens område og i undervisningssituationer,
både på og uden for skolen og i alle sammenhænge, hvor vi repræsenterer skolen.
Dette indebærer, at alle elever og medarbejdere ikke bare tager ansvar for sig selv, men også
tager ansvar for fællesskabet – både for den enkelte gruppe og klasse og for skolen.
I undervisningen handler det om, at alle bidrager til, at der skabes et optimalt læringsmiljø, hvor
alle får mulighed for at bidrage og føle sig trygge. Dette sker i et ansvarligt samarbejde mellem
eleverne og mellem elever og lærere. Lærerne og pædagoger samarbejder samtidig i team- og
klassesammenhæng om denne opgave.
Det forventes, at eleverne følger medarbejdernes anvisninger i alle skolesammenhænge på og
uden for matriklen. Det forventes at forældre samarbejder med medarbejderne om, at eleverne
lærer at følge skolens ordensregler.
Eleverne har store områder at være på. Alle skal være med til at holde orden i disse områder.
Personalet har tilsynspligt på skolens arealer og på vej-, gade- og fortovsarealer.
Hvis elever forlader skolens område uden tilladelse, skal forældrene orienteres hurtigst muligt,
og overtager i den forbindelse ansvaret for eleven, jf. Bekendtgørelse om tilsynet med
folkeskolens elever i skoletiden §3
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163981
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I timerne:
 Eleverne møder udhvilede, mætte og skoleparate (har sine skolesager i orden)
 Alle elever bidrager til et roligt læringsmiljø ved at være velforberedt, ikke skabe unødig
støj, lægge forstyrrende materialer, legetøj osv. væk, når voksne beder om det
 Alle sørger for at efterlade lokaler i pæn stand, så rengøringspersonalet kan gøre rent,
dvs. der skal stoles op, grovfejes og lukkes døre og vinduer. For toiletterne betyder
dette, at man sørger for, at toilettet efterlades ordentligt efter brug
I pauserne:
 Alle sørger for, at pauser bruges til at få luft og bevægelse. Dette betyder også at lokaler
skal udluftes
 Når der er sne, må der kun kastes med sne på anviste områder. Der skal tages hensyn til
hinanden. Alle voksne skal bidrage til et passende tilsyn, og elever skal overholder reglerne for snekastning
Særligt for mobiltelefoner og devices:




Mobiltelefoner og andre devices kan anvendes i undervisningen, hvis de voksne har besluttet dette. I løbet af skoledagen skal telefonerne være slukkede eller på lydløs.
Mobiltelefoner opbevares efter gældende regler i klassen, så undervisningen ikke forstyrres
Overholdes reglerne for brug af mobiltelefoner ikke, kan dette betyde, at telefonen skal
indleveres på skolens kontor til dagen er slut. I enkelte grove tilfælde må forældre selv
komme og afhente telefonen

Filmning af personale og elever:
 Personalet må ikke fotograferes eller filmes medmindre dette på forhånd er aftalt
 Billeder og film af hverken elever eller personale må ikke offentliggøres med mindre andet er aftalt
 Forældre og de ældste elever underskriver samtykkeerklæringer for evt. anvendelse af
billeder og filmoptagelser af eleverne
Ved forsætlig skade på skolens inventar og materialer:
 Skolen kræver erstatning for ødelagt og/eller bortkommet materiel fra forældrene jf.
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf

