
 

Skæring Skoles 10 forventninger til eleverne: 

 

 

 

 

 

 

Skæring Skole. Et godt lære- og værested. 

Velkommen! 
 
 

Praktisk information 

til nye medarbejdere 

på Skæring Skole 

 

Nøgler, kopikort, alarmbrik, login til Aula mv. får du hos 

sekretærerne. Desuden kan du spørge dem om alt! 

Du skal møde i klasselokalet kl. 7:50. Du må ikke låse op for 

elever i andre klasselokaler. 

Mad: Kan købes i kantinen og fx spises i personalerummet, hvor 

der er selvafrydning.  

Arbejdspladser og printere finder du i administrationsfløjen.  

Sygemelding: Tlf.: 4185 6980 (Helle Arffmann, sekretariatet) i 

tidsrummet 6:30 – 7:00. Læg om muligt en vikarplan på Aula.  

Raskmelding: Tlf.: 4185 6980 om muligt før kl. 18:00 på sidste 

sygedag og ellers mellem 6:15 og 6:30 på første arbejdsdag.  

Løn: Spørgsmål rettes til kontoret. Hvis du er vikar, opgøres din 

løn pr. måned og udbetales den 16. i den efterfølgende måned. 

Husk at du skal handle, hvis du ser noget, som ikke er, som 

det bør være – uanset om det er en grædende elev, rod i et 

klasselokale eller andet. Spørg en kollega, hvis du er i tvivl. 

 

Skæring Skole, Skæring Skolevej 200, 8250 Egå. Tlf.: 87139600. 

 

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 



 

Alarmerne er tilkoblet mellem kl. 15:00 (14:30 på fredage) og 

kl. 7:00 på hverdage samt hele døgnet i weekender og på 

helligdage. Lær til- og frakobling (tjek dit afdelingsdrev).  

Rammer/politikker: ”Hvidbogen” rummer info om rammerne 

for dit virke, bl.a. arbejdstid, teams, diverse opgaver/funktioner. 

Læs også om personalepolitikker, fx ferie og sygefravær. 

Brand og evakuering: Læs dokumenterne ”Brandinstruks” og 

”Brand- og evakueringsindsats.” Evakuering sker til det grønne 

område bag HEI-Hallen.   

Aula: Her kommunikerer skolens lærere og pædagoger med 

forældre og elever via opslag og beskeder – med/uden filer.   

Outlook: Her kommunikerer du med skolens ansatte og ledelse. 

Det pædagogiske måltid, kalder vi det, når du spiser sammen 

med klassen i kantinen. Du har ansvar for almindelig pli, og din 

opgave er at understøtte, at eleverne får lejlighed til at smage på 

maden i ro og fred, og sørge for, at de rydder op efter sig. 

Mobiltelefoner indsamles fra morgenstunden i 3.-9. kl. Kan 

udleveres i frikvarterer til 5.-9. kl. Kan evt. bruges i 

undervisningen. Skal være slukket under spisning. 

Elever må kun forlade skolens område efter aftale med en 

voksen. 

Fællessang i festsalen. Du deltager sammen med din klasse: 

1. – 3. klasse: Torsdag og fredag kl. 8:00.  

4. – 6. klasse: Tirsdag og onsdag kl. 8:00. 

Rygning og indtagelse af alkohol og andre rusmidler er ikke 

tilladt på skolens område. 

Chromebooks skal låses inde i et skab, når et lokale forlades. 

 

 

Ordensreglerne: 

Al indendørs leg skal være fredelig. Bordtennis er eneste tilladte 

boldspil indendørs.  

BEMÆRK: 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: 

• Sat stole op 

• Ryddet og tørret borde af 

• Ryddet og fejet gulve og sat kost og fejeblad på plads 

• Lagt genbrugspapir i den hvide sæk 

• Taget skraldeposen ud og sat en ny pose i 

• Lukket vinduerne 

• Slukket lyset.                                        

 Skæring Skole blev indviet 25. august 1976. 


