Frederiksværk Skole

Ordensregler for Frederiksværk Skole
- Vores målsætning er:
Frederiksværk Skoles primære udgangspunkt hedder: At skabe den bedste skole for alle elever.
Trivsel er en af Frederiksværk Skoles værdier og dermed et helt grundlæggende princip i den måde
skolen drives på. Vi ser desuden at et fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø for elever og voksne i
skolen også bæres af skolens øvrige værdier, nemlig anerkendelse, mangfoldighed, tydelighed og
faglighed.
Frederiksværk Skole vil være et lærerigt sted, hvor alle trives, hjælper hinanden, er trygge og
glade, samt udviser respekt og forståelse i hinandens samvær.
Frederiksværk Skole ønsker sikre et godt arbejdsmiljø som skaber betingelser for arbejdsglæden for
eleven, og hvor der er en høj grad af samarbejde med forældre og via dette samarbejde få skabt
nogle ansvarsfulde elever, som får udviklet deres nysgerrighed, fantasi, sociale kompetencer og
indlæringslyst.
For at det kan lykkes, har vi følgende ordensregler på Frederiksværk Skole:
- Når man færdes på skolens område, skal der vises hensyn til hinanden. Ting og
bygninger skal bruges til det, de er beregnet til.
-Klasseværelserne er et undervisningslokale og alle skal medvirke til at holde god orden.
Derfor er alle medansvarlige for at holde orden i klasseværelset.
Det efterlades ryddet, fejet og med stolene sat op af hensyn til rengøringspersonalet.
- Fællesarealerne på skole er fælles ansvar.
For at få dette til at fungere i hverdagen udarbejdes der i samarbejde med elevrådet en
oprydningsplan mellem klasserne.
Desuden: Efterlad toilettet i samme stand som du ønsker at modtage det.
Benyt affaldskurvene frem for gulvet. Vis ansvarlighed i de områder, vi skal færdes i.
-Udearealerne er beregnet til undervisning, leg og afslapning. Brug områderne efter
deres hensigt.
Der benyttes ikke legeredskaber, der kan blive en sikkerhedsrisiko for hinanden.
Færdsel på skolens område skal foregå under hensyntagen til andre.
Leg
-

med sneen kun foregå på anviste områder.
Man nøjes med at slås med sne med dem, der er med i legen.
Man lader dem, der kælker eller leger med andre lege, være i fred.
Indendørs leg med sne er ikke tilladt.

Eleverne i 8. og 9. klasserne må forlade skolen i undervisningstiden. Forældre der ikke ønsker
dette, har pligt til at meddele skolen dette skriftligt. Eleverne har mulighed for at forlade skolen
efter følgende regler:
-

i faste mellemtimer
i frikvarterer af længere varighed end 10 minutter
i pludseligt opståede mellemtimer.

- Rygning (tobak og e-cigaretter) på skolens område er ikke tilladt.
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- Alkohol og andre rusmidler på skolens område er ikke tilladt.
- Vold og trusler og mobning accepteres ikke.
- Mobiltelefoner/elektronisk udstyr skal anvendes med omtanke. Brug skal ske med fokus
på at værne om trivslen.

Mobiltelefoner/elektronisk udstyr kan anvendes i timerne efter aftale med den enkelte
lærer. Man opfordres til at tale om brug af mobiltelefoner på de enkelte afdelinger/i den enkelte
klasse.

Følges ordensregler ikke, vil skolen gå i dialog med eleven og forældre og der kan blive
tale om sanktioner.
I øvrigt henvises til skolens øvrige gældende regler, loven om tilsyn med elever i
skoletiden, rygeloven, kommunens voldspolitik m.v.
Foruden ovenstående ordensregler kan der på skolen opstå ønske om løsning af særlige
problemer. Sådanne regler skal godkendes af skolebestyrelsen, og efterfølgende meldes
ud til hele personalet.
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