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Vi skal lære mest muligt, selv om vi ikke er ens, og vi skal hjælpe hinanden med
det.
Vi skal lære at være sammen på skolen så alle føler sig godt tilpas – og det
gælder også i frikvartererne og på vejen til go fra skole.
Vores skole og det, vi bruger på skolen tilhører os alle – og derfor behandler vi
det godt.

Store pauser (30 min.)
Under ansvar af skolelederen fastsætter den enkelte blok selv regler for afviklingen af
frikvartererne, herunder ude/indeordning.
Det forudsættes selvfølgelig, at det fornødne tilsyn er tilstede, og at der forefindes et
tilsynsskema.
Elever i 8. – 9. klasse har tilladelse til at forlade skolens område i de to store pauser.
Vedrørende rygning
Der er rygeforbud for skolens elever i skoletiden.
Skolens inventar
Vi har en dejlig ny skole. Den skal vi passe på. Derfor må vi hjælpe hinanden med at
holde orden og behandle bygninger, inventar og materialer med omhu.
Ødelagte og bortkomne ting kræves erstattet.

Vedtaget dato: Rev. 31.1.95
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Disse regler er udformet således, fordi vi føler det som en vigtig opgave at få eleverne til
at forstå reglerne, mere end huske dem. Det er vort håb, at disse regler dermed bliver
gode samværsregler, der ikke blot gælder for skolen, men som eleverne kan bære videre
som en holdning – også efter skoletiden.

Tl f .: 89 7 0 2 5 50 

Ordensregler
Følgende ordensregler er gældende på Hvinningdalskolen indtil SB fastsætter andre:

HVINNINGDALSKOLEN

18/8 2014
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Hvinningdalskolen

Hvinningdalskolen

10-frikvarter og 12-frikvarter
Første kvarter: Du må være inde
Andet kvarter: Du SKAL være ude

Regler i blok B
10-frikvarter og 12-frikvarter
Du må meget gerne lege udenfor!

Side 2
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Hvis du bliver inde, skal du huske:
 At lege stille og roligt med dine kammerater!
 At rydde op efter dig!
 At være glad!
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Når du leger inde, skal du huske:
 At lege stille og roligt med dine kammerater!
 At rydde op efter dig!
 At være glad!

HVINNINGDALSKOLEN

Regler i blok A
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