Korsvejens Skoles Ordensregler
Her på korsvejens skole forventes alle elever og personale at bidrage til at skolen udgør et rummeligt
fælleskab præget af åben dialog og demokrati.

Vi passer på hinanden:









Vi taler i et ordentligt og respektfuldt sprog med hinanden
Vi lytter til hinanden og respekterer at der bliver sagt NEJ og STOP
Vi passer på hinandens ting
Vi passer på hinandens kroppe
Vi tager ikke foto/film af hinanden uden en aftale
Vi spiser sund mad og respekterer vores sundhedspolitik
Der må kastes med sne på de røde baner
Går du i 7. 8. eller 9. klasse må du forlade skolen i frikvaterene efter aftale med dine forældre
samt skolens ledelse.

Vi passer på huset og omgivelserne







Vi bevæger os og bruger vores møbler og omgivelser, sådan som de er tænkt, at de skal bruges
Vi rucher ikke på gelænderne
Vi hænger overtøj i garderoberne
Vi laver ikke graffiti og andet hærværk
vi sætter cykler og løbehjul i stativerne
Vi sørger for, at toilettet er pænt efter brug, ved at tørre op (hvis der er tisset ved siden af), rengør
toilettet med børsten, samler tabt papir op fra gulvet og ved ikke at smide skrald i toilettet

Vi passer på undervisningsmaterialer og IT udstyr:




IT-lokalet må anvendes efter aftale med læreren. Det er dog dennes ansvar, at føre tilsyn med
de pågældende elever.
Vi lægger bind om bøgerne og skriver navn i
Vi bruger mobiltelefoni i og udenfor undervisningen efter aftale med lærerne. Hvis
mobiltelefonen inddrages, kan den afhentes på kontoret efter endt skoledag.

Overtrædelse af ordensreglerne
Hvis personer overtræder ordensreglerne, værdigrundlaget og i øvrigt almindelige normer for god opførsel,
kan der iværksættes foranstaltninger jf.” Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”1.
Ordensreglerne er godkendt af Skolebestyrelsen den 17.06.2015
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Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. BEK nr. 697 af 23/06/2014.
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