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Lem Stationsskole

ORDENSREGLER – GOD ADFÆRD OG TRIVSEL
LEM STATIONSSKOLE
Det er skolens opgave at give eleverne en fremadrettet undervisning og en skoledag, der er
præget af tryghed og trivsel. Derfor skal alle, personale og elever, indrette sig efter
fællesskabets regler.
Vi ønsker:
1. At der er mulighed for at give
eleverne en fremadrettet
undervisning.

Det betyder bl.a.:
Alle skal være til stede.
 man møder til tiden
 man er på plads og har bøger m.m. parat
 mobiltelefonen er slukket og placeret i tasken
 toiletbesøg i timerne sker kun med lærerens
tilladelse.
 man kommer ind, når der bliver kaldt
Alle skal være undervisningsparate.
 man er velforberedt
 man er udhvilet
 man medbringer de rigtige bøger, skriveredskaber, regneredskaber m.m.
 man afleverer opgaver til tiden
 elever med gentagne behov for ekstra kopiering
kan blive opkrævet betaling
 svømmetøj, gymnastiktøj og håndklæde skal
medbringes til alle idræts-/svømmetimer (bh.kl.
bader ikke)

2. At alle elever og ansatte trives på
skolen

3. At der vises hensyn.

Arbejdspladsen skal kunne bruges i undervisningen.
 borde og vindueskarme holdes fri
 overtøj og fodtøj placeres i garderoberne
 frokost indtages i klassen/Hallen
 der ryddes op efter spisningen og luftes ud
Man bruger et sobert og anstændigt sprog, børn og
børn imellem og børn og voksne imellem.
Mobning accepteres ikke.
Se også skolens Antimobbestrategi på hjemmesiden.
Alle passer på skolens bygninger, lokaler og inventar,
så undervisningen og samværet på skolen sker i pæne,
rene og ordentlige lokaler.
Mobiltelefoner må ikke anvendes (skal være slukket) i
hele skoletiden, såvel i timerne som i pauserne.
Vandlege er ikke tilladt, hverken inde eller ude.
Der må kastes med sne, men kun på græsarealet
sydøst for skolen. 0. – 3. årgang må dog kaste med
sne syd for Lilleskolen. Alle andre steder er snebolde
ikke tilladt. Glidebaner må laves efter aftale med
gårdvagterne.

4. At der er gode og trygge rammer
omkring frikvartererne.
At frikvartererne giver muligheder for
fri leg og boldspil m.m. udendørs.
Indendørs med muligheder for stille
lege, læsning, spil, snak m.m..

Alle elever skal opholde sig på skolens område, enten
inde (se indereglerne) eller på skolens legeplads, som
er det afgrænsede areal syd for hovedbygningen,
d.v.s. området ved Lilleskolen, skolens
legepladsområde (4. – 6. klasse kan anvende
legepladsen i spisepausen), det asfalterede område og
det grønne område. Boldbanerne nord for skolen kan
anvendes af elever til boldspil og anden udeleg efter
konkret aftale med en lærer eller et lærerteam og
under tilsyn af den eller de lærere, som aftalen er
truffet med.
Parkeringspladser, cykelskure og den lille skov ved
Lem Hallen er ikke legepladser. Legepladsen på
sportspladsen må ikke anvendes.
Legepladsen øst for Lilleskolen: For 0. – 3. årgang: Der
må spilles bold.



efter spisning skal alle være ude i mindst ½
time – derfor skal børnene være
hensigtsmæssigt påklædt (Lilleskolen).
medbringes rulleskøjter eller skateboard skal
sikkerhedsudstyr anvendes (Lilleskolen/SFO).

Gruset: Primært for de større elever. Mindre elever,
hvis der er plads. Boldspil er tilladt.
Asfaltarealet: Primært for de større elever, Mindre
elever, hvis der er plads. Der må ikke spilles fodbold
Flisearealet: For de større elever: der må spilles
basketball ved kurvene. Fodbold er ikke tilladt.
Græsarealet sydøst for skolen: For de større elever.
Der må spilles fodbold, håndbold og snebold. Der må
ikke spilles fodbold på muren til svømmebadet.
5. At der er hyggelige og rolige
rammer for ophold inde i
frikvartererne.

Eleverne må opholde sig enten i eget klasselokale eller
på gangen. Man må besøge andre elever i deres
klasselokale, hvis det foregår under rolige former.
Pauserne skal bruges til:
 oprydning / klargøring til næste time
 toiletbesøg
 lave aftaler
 drikke vand
 afslapning
 spisning
 leg
 hyggeligt samvær
Ingen vild leg eller råben i klasserne. Musik i klasserne
efter aftale med lærerteamet.

Der skal luftes ud i klasserne. Efter sidste time i et
lokale skal klasserne gennem en dukse-ordning sørge
for, at lokalet er ryddet op, gulvet fejet, vinduer lukket
og gardiner trukket fra.
Det er gangvagten, der skønner om en elev eller en
gruppe elever skal sendes ud, hvis de opfører sig
utilfredsstillende.

6. At eleverne kan få hjælp i
pauserne.

Gårdvagter og gangvagter fører tilsyn med og hjælper
eleverne i frikvartererne.
Gård- og gangvagternes anvisninger skal altid følges.
Der kan altid hentes hjælp ved lærerne i lærercafeen.

7. At der ikke ryges på skolen

Ifølge lovgivningen må der ikke ryges i offentlige
lokaler og udendørsarealer.

8. Kontaktbogen

Kontaktbogen skal altid medbringes:






anvendes til skriftlige meddelelser mellem hjem
og skole (fravær, meddelelser i øvrigt, også fra
skolen)
alternativt kan der gives besked via telefon til
skolens kontor eller klasselæreren
kontakt kan også foregå vi forældreintra,
hjemmesiden eller via mail
for at sikre kontinuiteten i skolens arbejde
henstilles der til, at børnene kun bedes fritaget
for undervisning, hvis det er strengt nødvendigt
husk at opdatere oplysninger om telefonnumre
m.v. i kontaktbogen.

Skolens almindelige ordensregler og rammerne for
trivsel og god adfærd forventes at blive overholdt af alle.
Skolens muligheder for at sikre god orden i skolerne er fastlagt i
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 27 af 12. jan. 1995.
På grundlag heraf beskrives skolens muligheder således:
 Ved forsømmelser, for sent fremmøde og ved dårlig opførsel vil der i første
omgang blive givet en irettesættelse.
 Ved gentagelser af ovennævnte vil de pågældende skulle aflægge besøg på
kontoret. Der gives besked til hjemmet.
 Hvis det på grund af dårlig opførsel viser sig umuligt at gennemføre
undervisningen vil pågældende kunne få 2 minutter uden for døren (”gult kort”), i
mere alvorlige tilfælde vil pågældende blive sendt hjem for resten af dagen (”rødt
kort”) I så fald informeres forældrene straks og der aftales et senere møde
mellem skolen og forældrene.
 I meget alvorlige tilfælde af dårlig opførsel vil den pågældende elev kunne
bortvises fra skolen i op til en uge. I disse tilfælde skal der afholdes møde mellem
skolen og hjemmet med henblik på løsning af problemerne, og Pædagogisk
Psykologisk Kontor vil blive underrettet.
 Den yderste konsekvens af gentagne tilfælde af dårlig opførsel, hvor skolen ikke
længere kan undervise den pågældende, og efter medvirken fra Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning, vil den pågældende kunne henvises til anden skole,
eventuelt en specialskole.

Udarbejdet 22.11.2002, 4. udgave januar 2008/aug.2008/5.udg. 2009
(Lem Skole/Principper/Ordensregler, god adfærd og trivsel)

