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Fladsåskolen

ORDENSREGLER på Fladsåskolen
Din adfærd skal være hensynsfuld i forhold til fællesskabet og i overensstemmelse med
skolens værdier, og du skal behandle skolens ting ordentligt.
Medarbejdernes anvisninger skal altid følges og du skal rette dig efter anvisninger fra
skolepatruljer og cykelvagter.
Skolen er ikke ansvarlig for cykler, penge, tøj og værdigenstande, som du medbringer.
Din påklædning må ikke være mangelfuld eller virke anstødelig på skolens medarbejdere.
På skolen må du ikke have tændt mobiltelefon eller anvende multimedier, der kan fotografere,
optage lyd eller gå på nettet. Medarbejderne kan dispensere fra denne regel til planlagte
aktiviteter.
Det er ikke tilladt at ryge, indtage eller være påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer.
Frikvartererne tilbringes udendørs for indskolingsklasserne, mens mellemtrinnet og
udskolingen må være indenfor såfremt adfærden er hensynsfuld og rolig.
I tilfælde af dårligt vejr giver kontoret besked om indeordning. .
Det er kun tilladt at køre på skateboard, rulleskøjter eller lignende på de anviste legeområder.
Der skal benyttes hjelm.
I forbindelse med cykelture med klassen skal der benyttes cykelhjelm.
Cykler og knallerter skal anbringes på de anviste pladser.
Du må ikke forlade skolens område uden tilladelse fra en medarbejder.
Fyrværkeri må ikke medbringes på skolen.
VEDTAGET AF SKOLEBESTYRELSEN den 31.05.2016

PRINCIPPER FOR ANVENDELSE AF FORANSTALTNINGER
TIL FREMME AF GOD ORDEN på Fladsåskolen
Skolens ledelse har uddelegeret sine beføjelser til at iværksætte foranstaltninger over for eleverne
til den enkelte medarbejder efter hensyn tagen tl gældende pædagogiske principper. Dette skal
bl.a. sikre et rimeligt forhold mellem forseelse og foranstaltning.
Uden forudgående samtale eller meddelelse til forældrene kan den enkelte lærer derfor anvende
en række foranstaltninger som fx reprimande, at sætte en elev ”uden for døren”, at henvise en
elev til samtale med skolens AKT-medarbejder eller tilsvarende mindre indgribende
foranstaltninger end dem, der er nævnt i Bekendtgørelse nr. 320 om fremme af god orden i
folkeskolen.
Efter samtale eller meddelelse til forældrene kan den enkelte medarbejder endvidere anvende de
i Bekendtgørelse nr. 320 fastsatte foranstaltninger om eftersidning og midlertidig udelukkelse fra
undervisning. Skolens ledelse inddrages ved beslutninger om overflytning til parallelklasse eller
overflytning til anden skole.
Elever, hvis påklædning er mangelfuld eller virker anstødelig på skolens medarbejdere, vil om
nødvendigt blive sendt hjem til omklædning.
Elever og forældre skal have særlig opmærksomhed på, at skolen kræver erstatning, hvis eleverne
bortkaster eller beskadiger skolens ejendele, samt at skolen inddrager private genstande hvis
elever:
- medbringer genstande, som kan virke faretruende på andre.
- tænder mobiltelefoner eller multimedier, der kan fotografere, optage lyd eller gå
på internettet.
- anbringer cykler eller knallerter uden for de af skolen anviste pladser.
Mobiler, cykler og knallerter udleveres til eleven efter endt undervisning samme dag. I tilfælde af
vedvarende gentagelse afhentes det af forældre.
VEDTAGET AF SKOLEBESTYRELSEN 31.05.2016

