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Ordensregler:  

Ordensregler har til hensigt at sikre at skolen er et godt sted at være for alle elever, forældre og personale. 

Bestyrelsen og skolen forventer således alle forældre bakker op om skolens ordensregler og politikker. 

Alkohol og rusmidler – politik 
 
Det er IKKE tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol, nikotin eller andre former for 
rusmidler på skolen/skoletiden.   
Skolen har pligt til løbende at informere eleverne om de skadelige virkninger ved brug af fx alkohol, snus, 

cigaretter, hash mm. Skolen tager initiativ til, at politikken drøftes på forældremøder.  

Skolen reagerer straks ved mistanke og/eller konkrete episoder.  Skolen involverer elev/elever og forældre, 

idet overtrædelse af politikken er alvorlig. Skolen følger kommunens gældende retningslinjer for trivsel, 

herunder pligt til at underrette de sociale myndigheder, SSP, politi mm ved fortsat overtrædelse af 

politikken. 

Der kan være behov for en generel orientering til den samlede forældregruppe i en klasse, på årgangen 

eller om nødvendigt på flere årgange. Orienteringen vil gå på den overordnede problematik.  

Forældre forventes at samarbejde med skolen og støtte op om skolens politik på området.  
 
 
Elevernes ophold på skolen 
 
Eleverne skal i skoletiden - herunder i frikvartererne - opholde sig på skolens område.  

Skoleledelsen kan give tilladelse til at 8. - 9. klassetrin må forlade skolen i 12-frikvarteret. 

Lærere kan give elever tilladelse til at forlade skolens område i skoletiden, når der er en god grund. Gode 
grunde til at forlade skolen er afhentning af glemte ting til undervisningen – madpakker, idrætstøj og øvrige 
ting, der ser nødvendig i undervisningen og som ikke kan lånes på skolen.  
 
 
Mobiltelefon - Ordensregler for elevers benyttelse af mobiltelefoner i skoletiden. 
 
Eleverne må medtage mobiltelefoner på skolen.  
Mobiltelefonen må ikke forstyrre undervisningen, dvs. at telefonen skal være lydløs, slukket eller på 

flytilstand, og må IKKE anvendes i timerne med mindre læreren har givet tilladelse til brug af mobiltelefon i 

undervisningen.  

Mobiltelefonerne må ikke bruges i frikvarterne. 

Mobiltelefonerne må ikke anvendes til fotografering eller optagelser af andre. Overtrædelser vil medføre 

sanktioner efter gældende regler om deling af billeder og optagelser 

Prøveordning for overbygningen: 

Den enkelte elev skal selv aflevere telefonen ved lektionens start og selv sørge for at tage telefonen med 

ved lektionens afslutning.  
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Eleverne må gerne bruge telefonen i frikvarteret. Ovenstående punkt om anvendelse af mobiltelefon til 

fotografering og optagelse er også gældende i frikvarterer. 

Reglerne der gælder specielt for overbygningen, er på en prøveordning som vurderes igen 20/4-2022. 
 
 
Spisning 
 
Spisning foregår i anviste områder, og eleverne skal rydde op efter sig selv. 
 
 
Sukkerholdige drikke og produkter  
 
Der må IKKE medbringes eller indtages energidrikke, sodavand eller andre sukker-/fedtholdige produkter - 
såsom slik, chips og kage i skoletiden uden forudgående aftale med læreren 


