
 

 

Ordens- og Samværsregler på Herstedøster Skole 
 
 

Herstedøster Skole er et godt sted at være og et godt sted at lære, fordi du… 
 

 viser hensyn til andre, taler et pænt sprog og er en god kammerat 

 passer godt på andres ting, herunder skolens inventar og bygninger 

 møder til tiden til time og medvirker til arbejdsro 

 husker dine ting og er forberedt til undervisningen 

 hjælper til med at holde orden og rydder op efter dig 

 altid kan hente hjælp hos en voksen og retter dig efter det, som den voksne siger 
 
Herstedøster Skole er et godt sted at være og et godt sted at lære, fordi du også overholder disse regler… 
 

 Du skal møde til tiden og senest 08.10. Du skal også møde til tiden efter pauser. 

 Der er tilsyn i alle klasser 10 minutter før undervisningen starter om morgenen. 

 Du skal blive på skolens område i skoletiden. Elever i udskolingen har dog mulighed for at forlade 
skolens område i spisepausen 11.30 – 12.20, hvis deres forældre har givet skriftlig udgangstilladelse. 

 Elever i indskolingen og på mellemtrinnet spiser i deres klasse kl. 11.30 – 11.50 sammen med en 
voksen. Elever i udskolingen spiser alene i god ro og orden med tilsyn i fællesrummet. 

 Du skal forlade skolen senest 10 minutter efter din sidste undervisningslektion slutter. 

 I indskolingen er der udeordning i frikvartererne. På mellemtrinnet har eleverne også udeordning, men 
der kan i perioder være mulighed for indeordning. I udskolingen må eleverne gerne være indenfor. 

 Elever på skolen må kun være i deres egen afdeling. I pauserne kan hallen og musisk rum nord i 
perioder åbnes for mellemtrinnet og/eller udskolingen. 

 Du skal stille din cykel og løbehjul i det parkeringsområde, der er markeret med din årgang. 

 Cykelstativerne ved skolens hovedindgang må kun benyttes af personale og elever fra 9.A/B. 

 Boldspil må kun foregå udendørs i skolegården, i arenaen, på græsplænen og omkring SFO. 

 Rulleskøjter, rullesko, løbehjul og skateboards må kun benyttes udendørs og under hensyntagen til 
andre og med sikkerhedsudstyr på. 

 Sneboldkastning må kun forekomme på græsplænen og kun efter tilladelse fra skoleledelsen. 

 Undervisningstiden er mobilfri, og alle elever skal aflevere deres mobil med mindre, den voksne giver 
lov til andet. 

 Du må ikke fotografere, videofilme eller på anden vis optage andre uden deres tilladelse. 

 Værdigenstande og penge medbringes på eget ansvar. Du er velkommen til at opbevare dem på 
kontoret, indtil du skal hjem.  

 Medicin findes der særlige retningslinjer for. 

 Våben eller andet, der kan være farligt for dig selv og andre, må ikke medbringes i skolen. 

 Hele skolens område er tobaks- og røgfrit. 
 
 
Under disse ordensregler kan den enkelte afdeling udarbejde supplerende ordens- og samværsregler. 
 
Indenfor skolens ordensregler skal hver klasse formulere samværsregler. Disse nedskrives og ophænges i 
den enkelte klasse.  

 
Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 5. december 2019 


