Dragør Skole Nords ordensregler
Borde, stole og renoverede klasselokaler holder længere, hvis vi alle sammen passer bedre på dem. Vis derfor
hensyn overfor jeres nye møbler, lokaler og skolen generelt.
Vi regner med, at skolens elever medvirker til at skabe en god atmosfære i såvel klasselokaler som gangarealer.
Et godt elevarbejdsmiljø forudsætter derudover, at alle lever op til skolens trivselsregler.
Generelle regler
Eleverne skal til enhver tid rette sig efter de ansattes anvisninger.
Alle elever må gerne opholde sig på skolen fra klokken 07.50 til undervisningens afslutning.
Eleverne fra 0. - 6. klasse må i det lille frikvarter være ude i gården, med mindre gårdvagterne giver besked om noget
andet. I spisepausen må eleverne, i det første kvarter, være i udenfor. I det sidste kvarter af spisepausen må eleverne
opholde sig i storrummet, stillerummet, gangarealet med bænke, PSC og i skolegården.
Eleverne fra 7. - 10. klasse har tilladelse til at opholde sig i alle indearealer på skolen udenfor klasselokalerne og
samtlige udearealer.
Elever fra 7. - 10. klasse har tilladelse til at forlade skolen i mellemtimer og i spisefrikvarteret under forudsætning af
underskrevet indeordningskontrakt.
Ordningen forudsætter, at man viser hensyn overfor skolens naboer, samt at man møder rettidig til undervisningen. Ved
overtrædelser kan ordningen suspenderes.
Ved besøg af gæster skal disse henvende sig på kontoret og indskrive sig i gæstebogen.
Storrum, stillerum og gangarealer
Alle områderne er kun til stille aktiviteter, så som lektielæsning, hyggesnak, kortspil m.m.
Pædagogisk Service Center
PSC er et opholdssted i frikvartererne, hvor der kan arbejdes med it, læses bøger m.v.
Skolegårdene
Skolegårdene ved skolens nordlige og sydlige indgange er til leg og boldspil, dog er brug af skateboard, rulleskøjter og
løbehjul ikke tilladt.
Snekastning
Snekastning må kun foregå i de udpegede områder:
Lille gård: Fra kanten af indgangsbygningen og mod vest til Hartkornsvej på det asfalterede område.
Store gård: På græsset mod øst må der kastes med sne af alle elever fra 4.-10. klasse. På græsset mod vest må
eleverne fra 4.- 6. klasse kaste med sne. I gården fra bygningen og mod vest må eleverne bygge snemænd eller
lignende uden at kaste med sne.
Cykler og knallerter
Cykler og knallerter skal anbringes i skolens cykelskure indenfor klassernes afmærkede områder.
Idrætsanlæg
Skolens idrætsanlæg og boldbanerne må benyttes i frikvartererne af 4. – 10. klasse.
Området ud til Hartkornsvej
Eleverne må ikke opholde sig på området ud til Hartkornsvej.
Rygning
Rygning er ikke tilladt på skolens område.
Mobiltelefoner
Hvis en elev har en mobiltelefon med i skole, skal den være slukket i timerne. Læreren kan i tilfælde af overtrædelse af
ovenstående inddrage mobiltelefonen resten af skoledagen. I gentagelsestilfælde kan det besluttes, at mobiltelefonen
skal afhentes af elevens forældre på skolens kontor.
Faseregler
I hver af skolens faser kan der laves regler, der kun er gældende i den enkelte fase såfremt de ikke grundlæggende
bryder med skolens ordensregler samt respekterer skolens værdier og godkendes i koordinationsudvalget.
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