
Ordensregler                 
og forventninger 
til eleverne 
 

 

Ordensregler skal sikre, at alle på skolen – børn, unge og voksne – trives 
og har det rart.   
 
 

 
 

 
 

 
 

Skæring Skoles ordensregler (senest redigeret april 2021): 
 
Ingen elever fra 0.-9. årgang må forlade skolen i undervisningstiden og/eller 

pauser, medmindre det er efter aftale med en voksen.  
 

Ingen aktivitet må genere andre eller beskadige inventar og bygninger. El-
løbehjul, segways og lignende må ikke anvendes på skolens område i skoletiden (6.30 

– 17.00). 
 
Inde-regler:  

Boldspil indendørs er ikke tilladt - med undtagelse af bordtennis. 
Rulleskøjter, rullesko, løbehjul og skateboard må IKKE benyttes indendørs. 

 
Når klasser og gange forlades, skal der være ryddet op.  
Det betyder, at sidste lærer/pædagog låser lokalet og har ansvar for, at eleverne 

forinden har: 
• Ryddet op og tørret borde af 

• Sat stole op  
•             Ryddet og fejet gulve og sat kost og lagt fejeblad på plads 
• Lagt genbrugspapir i den hvide sæk 

• Taget skraldeposen ud og sat en ny pose i 
• Lukket vinduerne og slukket lyset. 

  
Kantinen og andre fælleslokaler:  
Alle, der bruger kantinen og andre fælleslokaler på skolen, rydder op efter sig selv og 

bidrager til fælles oprydning. 
 

Mobiltelefoner:  
• Eleverne må som udgangspunkt tage mobiltelefoner med i skole. 
• For 3.-9 årgang gælder, at mobiltelefonerne indsamles fra morgenstunden. 



• For 5.-9. årgang gælder, at telefonerne kan udleveres efter aftale i 
frikvartererne.  

• Skolens voksne beslutter, om mobiltelefoner skal bruges i undervisning. 
• Brug af mobiltelefon og andet digitalt udstyr må på ingen måde genere 

andre, og det skal holdes slukket under spisning. 

• Vi skelner ikke mellem mobning i det fysiske liv og det digitale liv. Dette 
fremgår også af skolens politik og pjece om mobning.    

 
Skæring Skoles forventninger til elevernes adfærd på digitale medier: 

• Jeg deler kun noget, som jeg også vil kunne sige ansigt-til-ansigt og i den 

fysiske verden. 
• Jeg deler ikke noget om andre, før jeg har spurgt dem om lov.  

• Jeg taler med en voksen, hvis jeg ser eller oplever noget ubehageligt. 
• Jeg deler ikke login, passwords og konto/profil med andre. 
• Jeg følger lærernes anvisninger med hensyn til brug af digitalt udstyr.   

• Jeg gør, hvad jeg kan for ikke at udelukke, drille eller mobbe andre. 
 

Bassinet:  
Elever på 0.–2. årgang må opholde sig ved bassinet med en voksen. Sten og andet 
må ikke kastes i bassinet. Efter leg med træ- og papirskibe m.m. skal der ryddes op. 

 
Sneregler: 

Sneboldkast foregår KUN på særlige arealer. Der er kort over disse områder. Lærere/ 
pædagoger snakker med eleverne om, hvordan det skal foregå, så det er rart for alle. 
 

Rygning, alkohol og andre rusmidler:  
Det er ikke tilladt at ryge, drikke eller indtage andre rusmidler på skolens område. 

 
Hvis man ikke overholder skolens ordensregler, kan det medføre sanktioner. 

 

Skæring Skoles 10 forventninger til eleverne: 
 

 

1.  Jeg møder til tiden   

 

2.  Jeg bidrager til, at der er ro i klassen 
3.  Jeg følger en besked fra en voksen 

 

4.  Jeg behandler andre med respekt – også på digitale medier 

5.  Jeg overholder klassens taleregler 

 

6.   Jeg går i skole for at lære, og jeg gør det bedste, jeg kan 
7.   Jeg holder mig til min opgave 

  

8.   Jeg samarbejder med andre elever 
9.   Jeg klarer mine konflikter fredeligt 

10. Jeg passer på tingene og rydder op efter mig selv og andre 


