
Ordens- og samværsregler 
 

Herstedøster Skole er et godt sted at være og et godt sted at lære, fordi du: 
 
- viser hensyn til andre og taler et pænt sprog. 
- er en god kammerat. 
- følger de anvisninger, som er givet af de voksne på skolen. 
- passer godt på andres ting herunder skolens bygninger og inventar. 
- hjælper med til at holde orden og rydder op efter dig. 
- møder til tiden og medvirker til arbejdsro. 
- husker dine ting og er forberedt til undervisningen. 
- altid kan hente hjælp hos en voksen. 

 
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 – der er først tilsyn 10 min før undervisningens start. 
- Du skal forlade skolen senest 10. min efter din sidste undervisningslektion. 
- Du skal blive på skolen i skoletiden. For eleverne i 7.-9. kl. gælder særlige regler. 
- Du skal stille din cykel i det cykelparkeringsområde, der er markeret med dit klassetrin.  
- Cykelstativerne ved skolens hovedindgang må benyttes af personale, gæster og elever fra 9.AB.  
- Boldspil må kun foregå udenfor på nærmere angivne områder i skolegården, på græsbanerne og omkring SFO’en  
- Rulleskøjter, løbehjul og skateboard må kun benyttes udendørs og under hensyntagen til andre. 
- Sneboldkastning må kun forekomme på græsbanen. 
- I timerne må du opholde dig i skolegården, når du er sammen med din lærer eller pædagog – eller har fået tilladelse af din 

lærer eller pædagog. 
- Alle elever spiser i deres klasse kl. 11.30. For eleverne i 7.-9. klasse gælder særlige regler. 
- Du skal følge lærerens/pædagogens eller klassens regler omkring brug af mobiltelefoner. 
- Du må ikke fotografere, filme eller optage andre uden deres tilladelse. 
- Værdigenstande og penge medbringes på eget ansvar. Du er velkommen til at aflevere dem på kontoret, indtil du skal hjem.  
- Våben eller andet der kan være farligt for dig selv og andre, må ikke medbringes i skolen. 
- Du må ikke ryge på skolens område. 

  
Under disse ordensregler er der regler, der gælder særligt i hver af skolens afdelinger (se nedenfor). 
Den enkelte afdeling kan udarbejde supplerende ordens- og samværsregler. 
 
For indskolingen gælder særligt 
- Boldspil for elever i 0.-3. klasse foregår på basketbanen foran Hjerter To og i skolegårdens nordlige ende.  
- Elever i 0.-3. klasse spiser sammen med en lærer eller pædagog. 

 
For mellemtrinet gælder særligt 
- Boldspil for elever i 4.-6. klasse foregår i skolegården eller på græsbanerne. 
- Elever i 4.-6. klasser, der vælger at blive indenfor i pauserne, må være i egen klasse, eget fællesrum eller musisk rum nord. 
- Elever i 4.-6. klasse spiser sammen med en lærer eller pædagog. 

 
For udskolingen gælder særligt 
- Elever i 7.-9. klasse har udgangstilladelse, hvis deres forældre har givet tilsagn. 
- Boldspil for elever i 7.-9. klasse foregår i skolegården eller på græsbanerne.   
- Elever i 7.-9. klasse, der vælger at blive indenfor i pauserne, må være i egen klasse og i fællesrummene i 40’erne og 50’erne. 
- Elever i 7.-9. klasse spiser alene i god ro og orden. 
- En politik omkring kost. 

 
Hallen 
I vinterhalvåret kan tilsynsvagterne vælge at åbne Hallen i pauserne for eleverne i 6.-9. klasse. 
 
For hver klasse skal der – indenfor skolens ordensregler – formuleres samværsregler, der gælder netop dér. Disse nedskrives og 
ophænges i den enkelte klasse. 
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