ORDENSREGLER
Regler på Løjtegårdsskolen
På Løjtegårdsskolen skal alle udvise hensyn og respekt for hinanden, så skolen bliver et rart
sted at være.
Eleverne skal følge lærernes anvisning og i øvrigt rette sig efter følgende regler:
1. Al færdsel til og fra skole skal foregå ad Herkules Alle og Neptun Alle.
2. Af sikkerhedshensyn parkeres alle cykler/knallerter indenfor de med gult afmærkede
områder, eller hvor der er opstillet cykelstativer.
3. Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse fra en lærer. Dog må elever
i 7., 8. og 9. klasse gå hjem i mellemtimer og i frikvarterer, hvis forældrene har givet
skriftlig tilladelse.
4. I frikvarterer skal eleverne opholde sig udendørs på skolens område. Dog kan skolens
ledelse dispensere for dette i tilfælde af dårligt vejr. Når klokken ringer første gang, går
alle straks til undervisningen.
5. Al kasten med sne er forbudt på skolens område. Skolens ledelse kan give tilladelse til
leg med sne på området bag gymnastiksalene – ”Boldbanen”.
6. Voldelig adfærd og voldsom leg er forbudt.
7. Cykel- og knallertkørsel samt rulleskøjteløb eller lignende er forbudt på skolens
område, når skolen benyttes.
8. Det er tilladt at bruge it-enheder og andre elektroniske kommunikationsmidler i
undervisningen og i frikvartererne jf. ”Principper om brug af it-enheder og andre
elektroniske kommunikationsmidler”.
9. Det er forbudt at medtage knive eller lignende på skolen.
10. Ødelæggelser kan medføre erstatningskrav.
11. Fundne sager opbevares indtil sommerferien i glemmeskabet i kælderen, dog gemmes
nøgler, ure, smykker og lignende på kontoret.
12. Spil om penge og handel mellem eleverne indbyrdes er forbudt.
13. Reklame, propagandamateriale eller lignende må ikke uddeles uden skolelederens
tilladelse.
14. Rygning er ikke tilladt på skolen. Gælder også for skolens udendørsarealer.
15. Alt udleveret og udlånt materiale behandles med omhu. Bøger skal forsynes med
omslag, navn og klasse. Bortkomne og dårligt behandlede materialer kan kræves
erstattet.
16. Skolens ordensregler gennemgås i starten af skoleåret.
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