
Overordnet leveregel

Gør dit bedste for at være en god kammerat i undervisningen og i
frikvartererne. I undervisningen skal du have fokus på at lære. Du skal
behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Skulle det ske, at du

kommer til at begå en fejl, kan du altid gøre det godt igen.

1. 
Du skal møde til tiden, og deltage så godt du kan i undervisningen. Det kræver, at du
får søvn nok, spiser morgenmad og får en god og sund madpakke med i skole. Hvis

du har lektier for, skal de laves.
2. 

Vær en god kammerat og giv plads til forskellighed, så alle føler sig velkommen i
klassen og på skolen.

3. 
Mobning accepteres ikke.

4. 
Du må selv bestemme, hvilken påklædning du bruger i skoletiden. Bare din

påklædning ikke forstyrrer undervisningen.
5. 

Pas godt på skolens bygninger, inventar og ejendele.
6. 

Søde sager skal indtages derhjemme, medmindre I har noget at fejre fælles i klassen.
7. 

Du skal blive på skolens område i skoletiden, medmindre din lærer giver dig lov til at
forlade skolens område.

8. 
Hvis du bliver syg, skal du kontakte en voksen, som hjælper dig.

9. 
Frikvarteret er din pause, men husk at blive i din afdeling. Kom ind og gør dig klar til

undervisning, når klokken ringer ind.
10. 

Du må tidligst møde klokken 7.50. Når du får fri, skal du forlade skolen, medmindre
du har en aftale med en voksen.

11.
I skoletiden på skolens område må du ikke køre på el-/løbehjul, skateboard,

rulleskøjter eller lignende med hjul under.
12. 

Der må ikke ryges på skolens område.
13. 

Frem til og med 6. klasse skal du aflevere din mobiltelefon, når du møder ind til
undervisning. Telefonen opbevares sikkert indtil du får fri. Du må gerne bruge din

mobiltelefon i undervisningen, hvis din underviser giver dig lov.
14. 

Du må ikke tage farligt legetøj med i skole. Det kunne f.eks. være knive eller andre
våbenlignende genstande.

Forsikring og ansvar
Du har selv ansvaret for de ting, som du medbringer i skole. Skolen anbefaler, at du lader

penge og andre værdigenstande blive derhjemme. Skolen har nemlig ingen erstatningspligt
eller forsikring, der dækker skader eller tyveri. Skolen anbefaler desuden, at dine forældre

tegner en ulykkesforsikring for dig som barn.
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