Ordensregler for Resenbro Skole
Jeg vil altid forsøge at leve op til Resenbro Skoles værdigrundlag. Desuden vil jeg:
-

passe på mine egne og andres ting og rydde op efter mig selv.
færdes stille på gangene, så jeg ikke forstyrrer undervisningen.
tale ordentligt til både børn og voksne.
lade være med at bruge elektroniske tavler, med mindre det er i forbindelse med
undervisningen.
blive på skolens område og kun forlade det, hvis jeg har fået tilladelse af en voksen.
sørge for at tage mine sko af, inden jeg går ind i klassen og tage sko på, når jeg går
ud.
kun kaste med sne på opvisningsbanen.
huske, at der ikke må cykles i skolegården, med mindre det er en aftale med en
voksen.
overholde reglerne i fritidsafdelingen.
være ude i alle frikvarterer. *

*Der kan gives tilladelse til at være inde i forbindelse med torden/voldsomt regnvejr/snestorm!

Elektronisk udstyr er udelukkende til undervisningsbrug og forbliver i klassen i alle pauser.
Mobiltelefoner, tablets og bærbare computere skal være på flyfunktion eller slukkede og være i
tasken hele dagen. De elektroniske hjælpemidler må kun benyttes, hvis man har fået lov af en
voksen. Hvis telefoner/tablets er fremme, uden man har fået lov af en voksen, må den
inddrages resten af skoledagen.
Børnene i 4. – 6. klasse må benytte elektroniske hjælpemidler i klubben. 0. – 3. klasse må
ikke bruge elektroniske hjælpemidler i SFO’en.
Forældre bedes afholde sig fra at ringe eller skrive i løbet af skoledagen samt SFO-tiden.
Alle medarbejdere og børn sørger for, at alle lokaler til enhver tid i løbet af dagen efterlades
opryddet. Sidste medarbejder i klassen/faglokalet hjælper duksene/hjælperne med at huske:
- at rydde op i klassen og tjekke gulve for snavs hver dag.
- at lukke alle vinduer.
- at slukke bærbare computere, projektorer og lignende.
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