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Bork Skole

Værdiregelsæt – skolens ordensregler.

Sakset fra Undervisningsministeriets Temahæfte:
”Vejledning om disciplin god adfærd og trivsel i
folkeskolen” 2006.

Ordensregler:
Skolens døre åbnes til daglig kl. 7.30.
Faglokaler er normalt aflåst i de tidsrum hvor de ikke anvendes til
undervisning.
Af hensyn til egen og andres sikkerhed, tilstræbes det, at eleverne ikke
løber på gangen, når de skal færdes fra et sted til et andet.
Efter aftale med klasselærer og forældre kan eleverne medbringe
legetøj hjemmefra. Skolen påtager sig intet ansvar for evt. hændelser
der fører til ødelæggelse af legetøjet, ligesom vi heller ikke har
forsikringsdækning på området.

Mobiltelefon:

Eleverne må gerne medbringe og anvende mobiltelefon på skolen. Dog
er det betinget af:






At den er lydløs i undervisningssituationer og i øvrigt kun
anvendes i overensstemmelse med den pågældende lærers
anvisninger.
At den ikke anvendes til chikane af andre elever eller voksne.
At den ikke anvendes til at filme eller fotografere uden tilladelse
(hvilket i øvrigt også er ulovligt).
At den ikke anvendes som redskab til at spille forældre og skole
ud mod hinanden i daglige konflikter med voksne på skolen.

Hvis anvisningerne ikke overholdes kan den voksne konfiskere
telefonen. Ved gentagelser eller i grovere tilfælde opbevares telefonen
på kontoret, og udleveres kun til forældre.
Alle elever har mulighed for at låne skolens telefon hvis det viser sig
nødvendigt og man spørger en voksen. Dog skal det være forbundet
med en vis relevans, f.eks. låner vi normalt ikke telefonen ud i
forbindelse med spontane legeaftaler.
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På lejrskoleture kan mobiltelefon normalt ikke medbringes. Lærerne
har altid mobiltelefon med, som kan benyttes til kontakt hvis det viser
sig at være nødvendigt.

Elevernes garderobe.
Grundlæggende er oprydning og orden i den enkeltes garderobe
elevens/forældrenes ansvar. Skolens voksne er gerne behjælpelige i en
vis udstrækning, men har desværre ikke tidsmæssig mulighed for at
holde orden i samtlige børns garderober.
Forældre er altid velkomne til, at rode glemmekassen igennem efter
glemte sager. Flere gange om året bliver glemmekassens indhold lagt
frem, med jævne mellemrum bortskaffes de uafhentede sager.

Ude-liv.
Der er videnskabelig dokumentation for, at frisk luft øger indlæringen
med 15% (Danmarks Tekniske Universitet). Der er dokumentation for,
at frisk luft mindsker antallet af konflikter. Derudover er det en bred
opfattelse blandt medarbejdere, at børn rent sundhedsmæssigt har
godt af frisk luft dagligt.
Det er baggrunden for vores ude-ordning, som indebærer at:
Det er obligatorisk for indskolingens elever at holde frikvarterer
udendørs.
Det er obligatorisk for mellemfasens elever at holde frikvarterer
udendørs i mindst halvdelen af frikvarterets varighed.

Færdselssikkerhed.
Se skolens trafikpolitik.
Elever må ikke selv forlade skolens område uden tilladelse.
Forældremyndighedsindehavere har pligt til på forhånd, at aftale med
skole/SFO hvis andre end dem selv skal hente barnet, eller hvis
barnets transport fra skolen varierer.
Skolebestyrelsen den 18. juni 2012

