Ordensregler på Møllevangskolen
Børn og voksne har det rart med hinanden
på Møllevangskolen og her er trygt at være.
Det er vigtigt for at kunne lære nyt, og det er
derfor vi er her.
De voksne bestemmer på skolen, fordi det er
deres arbejde at sikre, at alle har det godt.
Det gælder også ansatte på kontoret, hos
tandlægen, i kantinen osv.
Elever, der er med i Legepatruljen og i
skolepatruljen bestemmer ligesom voksne,
når de er i gang med deres arbejde.
1.
2.
3.
4.

Tag hensyn til andre
Pas på vores skole
(Skaf) hjælp hvis nogen trænger til hjælp
Sig fra hvis nogen gør noget træls eller
dumt

Hvad betyder reglerne?
Hvis du mobber, slår, truer andre, så
overtræder du vores fælles regler. Det vil vi
ikke have.
Hvis du forstyrrer undervisningen – også ved
at komme for sent, så overtræder du vores
fælles regler. Det vil vi ikke have.
Hvis du ødelægger ting på skolen med vilje,
så skal du selv betale for skaden.
Tænk dig om – tag hensyn til andre - pas på
skolen – ret dig efter de voksne og vores fælles
aftaler
- så er DU med til at sikre, at Møllevangskolen
fortsat er en skole, hvor børn og voksne har det
rart med hinanden, og hvor der er trygt.

Hvad er ikke tilladt:
 Slik og sodavand
 Rygning
 Besøg af elever fra andre skoler i
undervisningstiden
 At børn under 7. klasse går uden for
skolens område
 Du må (selvfølgelig) ikke køre på cykel,
løbehjul, skateboard, rulleskøjter osv.
indendørs.
 Du må (selvfølgelig) ikke kravle på tagene.
 Du må selvfølgelig ikke spille bold
indendørs.
Der er forskel på undervisning, pauser og i
fritiden, udenfor og indenfor osv., men alle
skal overholde de fælles regler.
Østfløjen – særlige regler
Østfløjen er skofri zone, det betyder, at børn
bruger indesko i klasserne, på gangen og på
torvet (du skal sætte udendørsfodtøj i
garderoben ved klassen) og at besøgende på
trinnet tager overtræks-futter på deres sko,
når det er vådt udenfor.
De største elever – særlige regler
Elever fra 7. – 9. klasse har lov til at gå
udenfor skolens område.
Rygeforbuddet gælder for hele skoletiden, og
du må heller ikke gå ud for at ryge.
Læderbolde og sne
Det er tilladt at spille med læderbolde og
kaste med sne på boldbanerne – og KUN dér.
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