Ordensregler
fastsat af skolebestyrelsen.

Formål:
Ordensreglementet har som formål at være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige
betingelser for gennemførelsen af den daglige undervisning, at den enkelte elev sikres
optimale udfoldelsesmuligheder indenfor de grænser, som hensynet til de øvrige elever
afstikker, og at den enkelte elev positivt motiveres til at udvise respekt for skolens
materielle værdier.

Samarbejde:


Skolens opgaver kan kun løses tilfredsstillende gennem et samarbejde mellem hjem
og skole, og skolen må forvente hjemmets positive støtte i sine bestræbelser på at
opbygge samarbejds- forhold i varierende former.

Elevernes forpligtigelse:


Eleverne skal til enhver tid følge de anvisninger, som gives af såvel lærere som
skolens ledelse.

Skolevejen:


Eleverne skal af hensyn til færdselssikkerheden nøje overholde færdselslovens
bestemmelser, samt følge de anvisninger, der gives i tilknytning hertil.

Skolens adgangsveje:


Adgang til og fra skolen sker efter de til enhver tid meddelte regler.

Ophold:










Intet materiel må lide unødig overlast, ligesom forurening på skolens område må
begrænses videst muligt.
Visse lege og legeting, der viser sig at være farlige, eller som kan være til gene for
andre, kan forbydes.
Indendørs må færden på gange og ophold i undervisningslokaler foregå stilfærdigt.
Støjende adfærd henvises til udearealerne.
Når klokken ringer til time, skal eleverne straks gå ind i deres undervisningslokale,
med mindre der er lavet særlige aftaler.
Eleverne har i et vist omfang tilladelse til at opholde sig indendørs i frikvartererne.
Denne tilladelse er dog til enhver tid betinget af, at eleverne kan administrere den
på forsvarlig vis. Tilladelsen kan inddrages for enkelte elever eller hele klasser for
kortere eller længere perioder.
I skoletiden skal eleverne opholde sig på skolen. Eleverne i 8. - 9. årgang har
tilladelse til at forlade skolens område i fritimer og frikvarterer. Tilladelsen kan i
visse tilfælde fratages eleven.
Eleverne skal være på skolen i rette tid til undervisningens begyndelse.

Erstatning af ødelagt inventar:


Skolen søger som udgangspunkt inddrevet erstatning hos skadevolders forældre.

Rygning:






Ingen elever må ryge på skolens område i skoletiden.
Der må ikke ryges i lokaler, arealer eller områder, hvor eleverne færdes i
forbindelse med skolegang og fritidsordning. Dette gælder også udearealer.
Skolens ansatte må kun ryge i anviste rum og områder.
Ved fælles skolearrangementer, forældremøder og lign., henvises rygere til de dertil
indrettede rygelokaler
Såfremt rygning tillades for unge 15 – 16 årige i forbindelse med ungdomsskolens
klubtilbud skal dette ske i egne lokaler og arealer, hvor yngre elever ikke har
adgang, og som ikke benyttes til skolegang og skolefritidsordning.

Forsømmelser:



Ved længere tids sygdom eller ved gentagne kortere forsømmelser på grund af
sygdom kan lægeattest kræves.
Når en elev møder efter en forsømmelse, skal forældrene skriftligt angive årsagen
hertil. Er forsømmelsen af længere varighed end tre dage, skal forældrene dog give
skolen meddelelse herom.

Fritagelse:


Klasselæreren kan give en elev fri i indtil 2 dage. Ønsker om fritagelse i mere end to
skole- dage må af læreren forelægges for skolens leder.

Idræt:






Ingen elever må være i hal/gymnastiksal uden læreropsyn.
Kun elever, der medbringer idrætstøj og håndklæde kan deltage i undervisningen.
En elev med fodsvamp eller fodvorter behandles med flydende plaster og kan
deltage i undervisningen.
Hvis en elev gentagne gange glemmer idrætstøj, må hjemmet underrettes i
kontaktbogen og være behjælpelig med, at dette ikke sker yderligere.
Eleven kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet fritages helt eller delvis for en uge
af gangen, dog højest i 4 sammenhængende uger.

Mobiltelefoner.










Såfremt mobiltelefoner medbringes i skolen, skal disse være slukket i
undervisningstiden
Skolen tillader brug af lydfiler, video og kamera i mobiltelefonen, hvis det efter
aftale med læreren bruges som et pædagogisk redskab i undervisningen. Hvis
læreren tillader det, må sms ligeledes bruges i undervisningsøjemed
Hvis almindelige etiske regler overtrædes i forbindelse med brug af mobiltelefoner,
inddrages mobiltelefonen
Skolen henstiller til, at hverken elever eller forældre kontakter hinanden vedr.
konflikter, via mobiltelefon i skoletiden
Skolen påtager sig ikke ansvar for beskadigelser eller bortkomst af den enkelte
elevs mobiltelefon
Hvis eleven overtræder regelsættet, inddrages mobiltelefonen og udleveres først til
eleven igen når dennes skoledag slutter.
Udleveringen sker af skolens ledelse
Generelt er brug af lydfiler/elektronisk lagret musik ikke tilladt i
undervisningstiden, med mindre det er aftalt med læreren

Mobiltelefoner i SFO:


Skolefritidsordningen følger de overordnede retningslinier for Rasmus RaskSkolen, men hver enkelt stue afgør selv, i hvor stort omfang børnene må gøre brug
af deres mobiltelefoner

Princip:


Det er det bærende princip, at der hos eleverne gennem drøftelse og på anden
måde søges skabt forståelse for ordensreglerne og deres betydning, og at
forholdsregler og foranstaltninger får karakter af støtte, så der skabes den bedst
mulige tilværelse for alle på skolen.

