
SKOLENS ORDENSREGLER 

(Bilag til husorden på Stoholm Skole) 
 

Generelle ordensregler: 

- Færdsel på gangene, i frikvartererne, foregår på gå-ben. 

- Når undervisningen starter, går jeg hen til det lokale jeg skal være i, og er klar til at modtage 

undervisning. 

- Hvis jeg er kommet til at ødelægge noget, giver jeg med det samme min lærer, kontoret eller 

servicelederen besked. 

- Alle er ansvarlige for at rydde op i klassen, når timen er slut. Det vil sige, at bøger, papir m.v. skal 

pakkes ned eller lægges på plads, så der er klar til næste time. 

- Vores overtøj hører til i garderoben eller på knagerne på gangen. 

- Jeg respekterer skolepatruljen og retter mig efter deres anvisninger. 

- Jeg trækker mit køretøj på skolens område, og stiller mit køretøj, herunder løbehjul, på de 

anviste pladser.  

- Fodbold spilles på multibanen eller det grønne område. 

- Jeg har hjelm på hovedet, når jeg færdes på skolens udeområde med hjul på.  

- Jeg forlader ikke skolen i skoletiden, kun hvis jeg har fået lov af en lærer. Undtaget er 8. og 9. 

årgang. 

- Regler for brug af mobiltelefoner bestemmes af årgangsteamet. 

ORDENSREGLER FOR DE ENKELTE FLØJE 

Indskolingen 

- Her bruger vi hjemmesko eller strømpesokker indenfor og fodtøj på udenfor. 

- På alternative dage medbringer vi ikke selv slik. Vores lærere organiserer, at der er noget fælles 

til klassen. 

Udskoling: 

- Jeg må, når jeg går i 8. og 9. klasse, godt forlade skolen i formiddags- og middagsfrikvartererne. 

Hvis jeg skal ned i byen, går jeg ad Vesterled. Jeg opfører mig ordentligt og ansvarligt uden for 

skolens område. Hvis vi bryder ovennævnte regler, kan vi få inddraget tilladelsen til at forlade 

skolen. 

- Rygeloven forbyder rygning og brug af andre tobaksprodukter i skoletiden. I tilfælde af 

overtrædelse kontaktes hjemmet. 

 

Regler om snekastning: 

- 0.-3. kl. må kaste med sne på rundboldbanen på SFO´s område. 

- 4.- 6. kl. må kaste med sne i området fra multibanen til hækken ind til kirkegården. 

- 7.-9. kl. må kaste med sne i området ved siden af parkeringspladsen – uden for hækken 


