Damhusengens Skole

Ordensregler for Damhusengens Skole
Formålet med ordensreglerne for Damhusengens Skole er, at skabe en fælles ramme for måden vi er
sammen på - og bruger skolens område og som medvirker til at fremme god trivsel samt en god og
respektfuld opførsel og omgangstone.
Ude og inde
Skolens udeområder – her må du være:
o 0. – 3. klasses udeområder ligger i nærheden af, hvor de har klasselokale. Overordnet
gælder, at Krokodillegården og Klittens legeplads er for indskolingen, mens Lillegård på Gl.
Hyltebjerg Skole er for børnehaveklasserne. Personalet på årgangen bestemmer mere
præcist, hvor børnene må være.
o 4.-9. Klasse må være på alle skolens udeområder med undtagelse af de områder, der
særligt indrettet for indskolingen.
o 0.-6. årgang er som hovedregel ude i alle pauser.
o 3.- 9. klasse må være på Genvejen
At være inde i pauser
7.-9. årgang kan vælge at være inden for i pauserne.
Personalet kan altid begrænse indeordningen for enkelte elever eller hele klassen.
Uden for skolens område
Elever på 7.-9- årgang kan forlade skolen i pauserne, hvis de får en skriftlig tilladelse fra deres forældre.

Bolde, boldbure og baner
For boldområderne gælder:
o Græsbanen må bruges hele året til leg og spil af 3.-9. klasserne
o Elevrådet laver en fordeling af baner ved basket, bure i skolegården gl. Hyltebjerg Skole, ny
bane bag hal 2, boldbur ved gl. Vanløse Skole og boldbane i gården gl. Vanløse Skole.
De bolde eleverne leger og spiller med uden for boldbanerne skal være bløde, så de ikke kan skade
forbipasserende.

Rulleskøjter, skateboards og lign.
Rulleskøjter, skateboards og lign. må kun anvendes på særligt fastsatte områder eller på særlige ramper.
Løbehjul skal parkeres udenfor i cykelstativerne e.l.

Sådan holder vi orden i lokalerne:
o
o
o

Klasselokaler og faglokaler skal efterlades opryddede og pæne.
Der skal fejes i - og udenfor klassen, og skrald skal afleveres i containeren.
Der skal stoles op.
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o
o
o

Borde skal være tømte.
Alle vinduer og døre skal lukkes, når man forlader lokalet.
Alt udstyr skal slukkes – computere, interaktive tavler mm.

Skolens ringetider
Vi har teaterringning ved afslutning af frikvartererne, som er signal til at afslutte aktiviteten og begive sig til
klasselokalerne, så undervisningen kan starte til tiden.
Sne
Der udarbejdes særlige regler for leg med sne.
Mobiltelefoner
Med det mål at skabe de bedste rammer for faglig fordybelse og skabelse af relationer eleverne i mellem,
gælder at:
o
o

Eleverne afleverer deres mobiltelefoner ved undervisningens start. Telefonerne udleveres
ved slutningen af skoledagen.
Mobilen opbevares af personalet i et aflåst skab i klasselokalet eller faglokalet.

Følgende undtagelser gælder:
o Eleverne i overbygningen får deres mobil i spisepausen og det store frikvarter.
o Der kan være særlige forhold omkring en elev, eller en situation, der kræver at eleven har
adgang til sin mobil.
Rygning
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område.
Antimobbestrategi
Der udarbejdes en særskilt plan for arbejdet med trivsel, herunder en antimobbestartegi .

Overskridelse af ordensreglerne
Ved alvorlig overtrædelse af skolens ordensregler vurderer skolens ledelse i hvert tilfælde relevante
sanktioner med udgangspunkt i den aktuelle sag.
I tilfælde af særligt grove overtrædelser af ordensreglerne (f.eks. hærværk eller voldelig adfærd over for
andre elever eller voksne), kan elever bortvises fra skole i et antal dage i forhold til overtrædelsens
karakter.
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