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2. december 2010
Samværsregler på Holbergskolen

• Skolen tilhører os alle – både elever og medarbejdere på skolen.
• Vi skal respektere hinanden, vise hensyn og være hjælpsomme.
• Eleverne skal rette sig efter det lærerne siger og lærerne skal lytte til eleverne.
• Det er ikke muligt at lave regler for alt – brug din sunde fornuft.
1. Du skal møde til tiden.
2. Cyklen parkerer du i Nøkkerosehaven.
3. Din mobiltelefon må ikke være forstyrrende i undervisningen.
Hvis den forstyrrer så tager læreren den og dine forældre skal derefter hente den på
kontoret.

4. Pas på dine penge og værdigenstande – hvis du mister dem, kan
skolen ikke erstatte dem.
5. I klasseværelset
Klasseværelset er åbent 10 minutter før første lektion begynder. Når du har fri
skal du forlade skolen.
Klassens regler hænges synligt i klasselokalet.
Når klassen forlades skal den være ryddet op, vinduer lukket og affaldet skal
være lagt i containeren i gården. Husk at låse døren.
Klasseværelserne ryddes op, borde og stole rengøres tre gange om året.

•
•
•
•

6. Frikvartererne
•
•
•
•

•

Bh.kl. – 5.kl. skal være i skolegården
6.kl. – 7.kl. i klasseværelset, på hovedtrappen, i pædagogisk center eller i
skolegården
7.kl. må også opholde sig i loungen.
8.kl. – 9.kl. kan forlade skolen med forældretilladelse eller opholde sig i
loungen, i klasselokalet eller i pædagogisk center.
Skolen kan inddrage udetilladelsen hvis der opstår problemer.
Eleverne må ikke opholde sig på skolens nordside.

7. Skolegårdene
•
•
•

Skolen har tre skolegårde.
Bh.kl. – 2.kl. kan spille bold i Musikgården.
3.kl. – 6.kl. kan spille bold i Storegård.
Ved dårligt vejr bliver eleverne i klasserne. Kontoret ringer tre gange.

•
8. Faglokaler
•

•

Den ansvarlige lærer fastlægger reglerne for brugen af lokalet.
Hvis eleverne skal være alene i faglokalet, skal der være en klar aftale mellem
elev og lærer.

9. Loungen
• Regler for loungen fastlægges af lærere og elever i Overbygningen.
10. Særlige situationer
• Ved brand har skolen særlige regler og procedurer, der indøves en gang om
året.

11. Ændring af regler
•

Er der noget på skolen, som du ikke er tilfreds med og vil have ændret, kan du
tage det op i klassens tid, i elevrådet, elevernes sikkerhedsudvalg eller
skolebestyrelsen.
Skolens ordensregler fastlægges af skolebestyrelsen efter diskussion i elevråd,
pædagogisk råd og skolens samarbejdsudvalg.

