Ordensregler

(Revideret aug. 2013)

Når du er elev på Grauballe Skole har du både rettigheder og pligter i dagligdagen. Du har ret til en tryg
skoledag, som giver dig mulighed for at udvikle dig fagligt og socialt. Du har også ret til at blive hørt i
forhold til undervisningens indhold og form. Hvis du og dine kammerater skal have en god skolegang skal
du tage et aktivt medansvar for undervisningen og fritiden på Grauballe Skole. Vi bestræber os på at
skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse både i skoletiden og i den frie tid. Skolens
undervisningsmiljø undersøges løbende via www.klassetrivsel.dk. Handleplaner til forbedring af
undervisningsmiljøet laves mindst hvert 3. år.
Skolens medarbejdere arbejder hele tiden på at hjælpe børn med at løse problemer inden de bliver store
og uløselige. Vi ser det som den vigtigste sociale målsætning, at de enkelte børn på skolen bliver så
dygtige som muligt til at løse egne og andres konflikter.

Grauballe Skoles regler i hverdagen
1.

Du skal vise hensyn overfor alle du møder i skoletiden og gøre dit til at alle børn og voksne
på skolen trives i hverdagen

2.

Du skal møde i skole, så du står klar i musiklokalet eller for 5./6. klasses vedkommende i
grupperummet kl. 7.45. Der er hver dag en lærer du kan kontakte fra 7.35 – 7.45

3.

Skolens indendørsområder opfattes som stillezoner

4.

Du skal benytte skiftesko indendørs og opbevare dine udendørs sko på skostativer eller i
garderoben i indskolingen

5.

I det store frikvarter fra 9.15 – 9.45 skal du være udendørs hele året rundt

6.

Elever i 3., 4., 5. og 6. kl. holder frikvarter i den store skolegård og på boldbanen

7.

Stenbanen benyttes af klasserne på skift. Fordelingsplanen hænger på opslagstavlen i
Aulaen. Det udendørs bordtennisbord er forbeholdt 6. kl. i alle frikvarterer. Hvis 6. kl. ikke
bruger bordet, må andre gerne benytte det – også efter skoletid

8.

Du må ikke forlade skolens område i skoletiden, med mindre du har fået lov af en
medarbejder på skolen

9.

Du deltager i en dukseordning og klasseværelser skal være ryddelige umiddelbart efter
skoletid. I hvert frikvarter sørger duksene for udluftning i klasseværelserne.

10.

Sneboldkastning foregår efter gårdvagternes anvisninger

11.

Du skal efter bedste evne udføre det arbejde lærerne pålægger dig før og efter
skoletid, som led i undervisningen og i øvrigt følge lærernes anvisninger

12.

Alle dine skolesager skal opbevares i tilknytning til dit klasseværelse. Dit overtøj skal
hænge på gangen. Taskebøger skal bindes ind

13.

I forbindelse med idrætsundervisningen forlader du først skolen, når det ringer ind til time.
Du må først gå ind i hallen, når læreren er til stede. Du skal i bad efter
idrætsundervisningen. Hvis ikke du deltager i idrætsundervisningen, skal du medbringe en
seddel fra dine forældre

14.

Du må benytte mobiltelefon og andet elektronisk udstyr i undervisningen, hvis læreren
finder det fornuftigt. I frikvarterer må du ikke benytte dem

15.

Hvis du beskadiger skolens ejendom kan det medføre et erstatningskrav. Det gælder
inventar, materialer eller bygninger

