Ordensregler
Skolen skal være et rart sted at være for alle. Derfor er den allervigtigste regel, at vi
alle skal tage hensyn til hinanden 
Det er vigtigt
Så derfor
at alle kan færdes trygt på vejen - skal man stå af cyklen, der hvor cykelstien slutter ved
til og fra skolen og på skolens
Kernehusets hæk (ved hajtænderne), eller ved brøndringene
område
v. Vestrupvej - og trække cyklen ind og ud af skolegården
- skal alle færdes roligt på gangen
at ingen oplever, at de bliver
- accepterer vi ikke, at nogen mobber hinanden!
mobbet
Hvis det alligevel skulle ske, at nogen oplever, at der er
mobning, skal man huske at sige det til en voksen enten i
skolen eller derhjemme. Konstateres der mobning træder
skolens anti-mobbe-plan i kraft
at vi behandler skolens og
- må vi ikke have tyggegummi i skolen
hinandens ting ordentligt
- siger vi nej til boldspil mod vinduerne og ingen bolde på
taget, men man må gerne spille Antonius ved Anders’
værksted 
- tager vi ikke hinandens ting uden at spørge og få lov først
at ingen opfører sig sådan, at de - skal vi bruge hovedet og f.eks. maks. være 4 i fuglereden
bringer sig selv eller andre i fare - bruges rulleskøjter, løbehjul, skateboards o.lign., skal man
som minimum have hjelm på. Ingen på hjul indenfor, men når
man tager hensyn til andre, så gerne i skolegården og på
stierne
at vi leger og spiller bold, så det - spiller vi kun fodbold på græsbanerne, multibanen og
ikke generer andre
pannabanen (men man må gerne spille håndbold og
basketball i skolegården )
- leger vi aldrig på gangen i fagfløjen
at vi hjælper hinanden med at
- rydder vi op efter os selv og affald afleveres de rigtige steder
holde skolen og dens
omgivelser rene og pæne
at vi ikke forstyrrer hinanden
- må mobilen og andet elektronik kun bruges i timerne, når
læreren har givet lov til det
at alle kan have det trygt og rart - omgås vi hinanden hensynsfuldt og vi taler pænt og
på skolen
ordentligt til og om hinanden
at vi er nærværende og sam- parkeres alle elevers mobiltelefoner, hver morgen i et aflåst
men med hinanden, når vi er i
skab. Elever og forældre henvises, om nødvendigt, til at
skole
bruge skolens telefoner i skoletiden
at få frisk luft og sollys hver dag - skal alle børn i udgangspunktet ud i frikvartererne
- Hvis det regner HELT VILDT kan personalet beslutte, at børn
må blive inde i frikvarteret. Har de besluttet det, bliver der
sat skilte op på dørene.
- Fra efterårsferien til påskeferien må mellemtrins-elever, efter
nærmere aftale - være inde i 10-pausen.
at alle har det sjovt, når der er
- skal alle rette sig efter de aftalte regler: Snemænd og leg ved
sne
Smølfebyen – men ingen snebolde her! Heller ingen snebolde
i skolegården. Der må kastes med sne på stykket nedenfor
multibanen. Længst ud mod Vestrupvej er ”det for sjov” –
længst ovre ved skuret er det ”for alvor”. Man beslutter sig
fra start om man vil kaste med sne ”for sjov eller ”for alvor”
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