
Frederiksbjerg Skoles ordensregler 
Generelt  
Undervisningen starter kl. 8 om morgenen, og det forventes at alle elever er klar til at modtage undervisning 
på dette tidspunkt. 
Eleverne skal rette sig efter voksnes udmeldinger og tilrettevisninger og respektere hinanden. Ved 
overtrædelse af skolens ordensregler vil eleven og forældrene blive indkaldt til samtale om nødvendigheden 
af at overholde ordensreglerne m.v. jf. ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”. Underretning 
til myndighederne finder sted, hvis en medarbejder bliver bekymret for et barn eller en ung i forbindelse med 
udøvelse af arbejdet som fagperson, da der her gælder en skærpet underretningspligt. 
 
Farlig adfærd 
Det er strengt forbudt at kravle på sikkerhedsværnet – såvel ude som inde. Ligeledes er det strengt forbudt 
at smide noget over sikkerhedsværnet både med vilje og under leg. 
Grundet faren ved dette, vil vi altid tage kontakt til hjemmet, hvis denne regel overtrædes og opfordre til, at 
eleven bliver hentet og holdt hjemme resten af dagen.  
Yderligere sanktioner vil blive overvejet jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. 
 
Chromebook er et læringsredskab der bruges i undervisning og SFO. 
Eleverne har ansvar for at deres Chromebook er med i skole hver dag og opladet inden skoledagen 
begynder. Elevernes egne Pc’er medbringes ikke i skolen. 
Det er elevernes eget ansvar at passe godt på deres Chromebook og oplader. 
Eleverne må gerne personliggøre deres Chromebook, dog kun således, at den ved aflevering er helt fri for 
særlige kendetegn. 
Hver afdeling har aftaler om god stil om brug af IT. 
 
Mobiltelefoner 
Mobiltelefoner må ikke anvendes i løbet af skoledagen. Medbragte mobiltelefoner skal opbevares i elevens 
locker i løbet af skoledagen. 
Undtagelse herfra kan gøres, når mobiltelefoner inddrages i undervisningen eller pædagogiske aktiviteter.  
Beslutning om brug af mobiltelefoner i pædagogiske aktiviteter foretages af læreren/pædagogen.  
Det er ikke tilladt at fotografere eller filme hinanden i skoletiden. Undtagelse herfra kan være, når 
fotos/videoklip skal bruges i undervisningssammenhænge eller som en del af SFO-virksomheden. 
Krænkende fotografering og filmning – f.eks. på skolens toiletter, i gymnastiksale, omklædningsrum og 
svømmehaller – kan efter en konkret vurdering føre til politianmeldelse. 
Elever der ikke følger disse regler vil få deres mobiltelefon inddraget indtil skoledagens afslutning. 
I særlig grove tilfælde eller ved gentagne overtrædelser af denne ordensregel kan mobiltelefonen 
tilbageholdes natten over og frem til den følgende skoledags afslutning. 
 
Mobning  
Vi accepterer ikke mobning eller anden uhensigtsmæssig adfærd. Uanset hvor og hvornår man som elev 
færdes på Frederiksbjerg Skole. Læs mere i skolens Antimobbestrategi.  
 
Rygning, indtagelse af alkohol samt anden brug af rusmidler 
Det er ikke tilladt at indtage nogle former for tobak, alkohol eller andre former for rusmidler i skoletiden. Dette 
gælder på skolen, ved forlagt undervisning, ekskursioner og på rejser. Der rettes altid henvendelse til 
elevens forældre, hvis en medarbejder bliver vidende om overtrædelse af dette i skoletiden. 
 
Skofri 
Alle elever skal skifte til hjemmesko eller strømpesokker så snart de kommer ind i skolens fællesarealer. 
 
Spisning 
Spisning af madpakker og mad fra skolens frokostordning foregår udelukkende i skolens café.  
 
Tilstedeværelse på skolen 



Alle elever skal blive på skolens areal i skoletiden. Enkeltstående undtagelser herfra kan gøres, når der er 
truffet en aftale med en lærer. Der rettes altid henvendelse til elevens forældre, hvis en medarbejder 
opdager at en af skolens elever forlader skolen i skoletiden. 
 

Sneregler 
Lærere og pædagoger fører skærpet tilsyn med alle elever, der opholder sig udendørs, når der ligger sne. 
På Skolemarken må man lege og bygge med sne, og indskoling og mellemtrin må kaste med sne i de 
forskudte pauser. 
Udskolingen må kaste med sne på den øverste boldbane, som vender ud mod Skolemarken. 
Der må ikke kastes med sne på andre af skolens områder. 
Eleverne skal rette sig efter både kammeraters og voksnes udmeldinger. 
I tilfælde af overskridelse af vores fælles sneregler, kan man udelukkes fra at deltage i leg med sne i én eller 
flere dage.  
 


