
Samværs- og ordensregler for Hasle Skole 
  

  

Skolen skal være et godt lærested, et godt værested og en god arbejdsplads, og alle 

børn og voksne har et medansvar for, at det lykkes. Vi må derfor vise hensyn og ind-

rette os efter hinanden. 

  

 

Generelt 

 

1. Skolens lokaler, inventar og materialer skal behandles ordentligt 

 

2. Eleverne skal altid rette sig efter de henstillinger, som skolens personale kommer med 

 

3. Fremmede må kun opholde sig på skolen, hvis der er givet tilladelse af kontoret. Elever, 

der i skoletiden bliver opsøgt af bekendte, har medansvar for, at denne regel bliver over-

holdt. 

 

4. Der er først tilsyn med eleverne fra kl. 7.50 med mindre, de er i morgenåbning i SFO. 

Tilsynet slutter 5. min efter endt skolegang. 

 

Frikvartersregler 

 

1. Elevernes udendørs opholdsområder er den lille og den store skolegård, Firkanten v/SFO 

(ikke P-plads og cykelparkering), Pærehaven, området langs 200-fløjen, området ud for 

Kantinen og de små græsplæner ud for Boldhallen. Efter kl. 13.30 må kun SFO's børn 

opholde sig i Firkanten. 

 

2. I sommerhalvåret udvides tilsynsarealet til boldbanerne for 4. - 9. årgang 

 

3. Den lille skolegård er forbeholdt elever fra 0. - 2. årgang 

 

4. Elever fra 0.-3. klasse er altid ude i frikvartererne med mindre, der dispenseres pga. vej-

ret. Elever fra 4.-9. klasse kan vælge, om de vil være ude eller inde med mindre, klasse-

teamet har besluttet noget andet. 

 

5. Elever, der ikke har udeordning, må opholde sig i klassen, på gangen ud for deres klas-

seværelse og i Kantinen i frikvartererne. Det er ikke tilladt at opholde sig i andre klasser. 

Alle steder skal der udvises "indendørs" adfærd - dvs. vild leg, råben højt, høj musik, løb, 

boldspil mv. er forbudt alle steder. 

 

6. Gangvagterne påtaler over for elevene, hvis adfærden er støjende eller fylder for meget. 

Eleverne følger straks gangvagtens henstillinger - det kan være om at gå tilbage til klas-

sen, gå ud i skolegården osv. 

 

7. Klasselærerne følger op på enkelte elever, som gangvagterne evt. har problemer med. 

Vedbliver problemer med enkelte klasser, bestemmer klasseteamet afvigende regler - 



f.eks. at eleverne ikke må opholde sig på fællesarealerne, men kun i klassen - eller evt. 

udeordning i en periode. 

 

8. Hvis klasseteamet bestemmer, at klassen har udeordning, så påhviler det teamet at følge 

op på, at eleverne efterkommer udeordningen - og altså ikke gemmer sig andre steder 

indendørs. 

 

9. Afvigelser - dvs. særlige regler for bestemte klasser - offentliggøres på Skoleintra og ved 

opslag på opslagstavlen i garderoben til højre for døren. 

 

10. Elever fra 8. - 9. årgang må forlade skolen i frikvartererne, hvis der er givet skriftlig tilla-

delse fra hjemmet  

 

11. Trappen for enden af 100-fløjen må kun benyttes som flugtvej.  

 

 

Særligt vedr. Pædagogisk Læringscenter (PLC)/skolebiblioteket 

 

1. Som udgangspunkt er det stille aktiviteter, der foregår på PLC, dvs. læsning, stille hygge 

og lån/aflevering af bøger. 

 

2. Ingen løben rundt, højrøstet leg, dans, flytten rundt på møbler mm. 

 

3. Ingen mad og drikkevarer på PLC 

 

4. Ingen snavsede sko og kun fødder uden sko i møblerne. I vinterhalvåret futter på eller 

sko af. 

 

5. Ingen spil på PLC-maskinerne, kun søgning efter bøger, print af opgaver mv. 

 

6. Op til ringetid runderer tilsynet og samler bøger sammen og lægger disse på vognen ved 

disken. 

 

 

Boldspil og leg 

 

1. Vilde lege, boldspil, løb, sjipning og løb på rullesko m.v. er udendørs lege. 

 

2. I den store skolegård og på flisearealerne for enden af 100-fløjen må der kun spilles fod-

bold med tennisbolde, skumbolde eller plastikbolde. Læderbolde må kun anvendes på 

græs- og multibanerne. 

 

3. Basketbolde må anvendes til at spille ”firkant”. 

 

4. I Firkanten v/SFO må der ikke spilles fodbold. 

 

 

 



Af hensyn til elevernes sikkerhed er følgende forbudt 

 

1. Det er forbudt at sidde i vindueskarme og hænge ud ad vinduerne 

 

2. Det er forbudt at kravle i trådhegn og på multibanernes mål 

 

3. Det er forbudt at kravle op på tagene. Hvis en bold skal hentes ned, skal det ske under 

opsyn af en voksen 

 

4. Det er forbudt at løbe på rulleskøjter, løbehjul og skateboards på skolens område. Børn 

indskrevet i SFO må dog løbe på ovennævnte under opsyn af pædagoger. 

 

5. Det er forbudt at forlade skolens område, med mindre der er givet lov af en lærer eller 

pædagog. 

 

 

Snevejrsregler 

 

1. Det er forbudt at kaste med sne alle andre steder end på græsplænen ud for Boldhallen 

og ned langs 200-fløjen, samt for 0. - 2. klasser på det øverste område af den lille skole-

gård. 

 

2. Der må ikke kastes med sne på nogen, der ikke vil have det. 

 

3. Det er forbudt at "vaske" hinanden. 

 

4. Isklumper er lige så farlige som sten, og dem er det selvfølgelig også forbudt at kaste 

med. 

 

 

Brug af mobiltelefoner o.l. 

 

1. Mobiltelefoner o.l. må anvendes udenfor undervisningstiden og i frikvarterer men skal 

være slukkede eller sat på lydløs i timerne. Den enkelte lærer i den pågældende time kan 

fravige denne regel. 

 

2. Klasseteamet kan beslutte, at mobiltelefoner i afgrænsede perioder inddrages ved skole-

tidens start og udleveres ved skoledagens afslutning. I sådanne tilfælde sørger klassetea-

met for at opbevare mobiltelefonerne på betryggende vis. 

 

3. Elektroniske devices må ikke bruges til at drille, genere og mobbe andre. Det er forbudt 

at fotografere eller filme andre uden deres tilladelse. 

 

4. Overtræder eleven reglen, kan læreren tilbageholde mobiltelefonen og evt. aflevere den 

på skolens kontor, hvor eleven kan hente den efter skoletid. 

 

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen 22-11-2017 


