RETNINGSLINJER

SOLVANGSKOLENS FÆLLES REGLER

- Alle har ret til at have det godt. Tag derfor hensyn til andre.

Frikvarter indenfor






I frikvartererne må eleverne være i deres klasselokale, på gangene og kantinen, hvis det er aftalt med klassens lærere eller
pædagoger.
I klasselokalerne skal der være ro.
Indendørs er det tilladt at gå, snakke og fx spille kort m.v. altså stille aktiviteter.
I spisefrikvarteret spiser 0. – 6.klasse med deres lærer/pædagog fra kl. 11.15 - 11.35.
Man kan gå i kantinen fra kl. 11:15.

Mobiltelefoner, computere og andet elektronisk udstyr






Eleverne må gerne medbringe mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr, men det vil være på eget ansvar.
Det er op til den enkelte lærer eller pædagog at afgøre om medbragt udstyr anvendes fornuftigt.
Eleverne i 0. - 1. klasse må ikke tage billeder, video og optage lyd af hinanden eller blive fotograferet af andre.
Eleverne i 2. - 9. klasse må gerne tage billeder, video og optage lyd hvis det er med tilladelse fra kammeraten/modparten.
Skolens computere og iPads er til læring og skolearbejde, alle der vil arbejde med skolearbejde har fortrinsret.

Frikvarter udenfor
Østfløjen 0. - 1. klasse



Eleverne i 0.-1. klasse må opholde sig på lille legeplads og den nederste del af gården ved sandkassen.
Hvis de mindre elever ønsker at lege med de større elever, er det de større, der kommer til de mindre.

Vestfløjen 2., 3, 4., og 5. klasse


Eleverne må opholde sig på de små overdækkede udhæng/terrasser ud mod gården, i gården, vest-gårdhaverne, dog er
store legeplads kun for 2., 3. og 4. klasse.

Asfaltbanen og boldbanen 3. - 9. klasse




Eleverne må opholde sig på den store asfaltbane.
Eleverne i 7. - 9. klasse må opholde sig uden for skolens område, såfremt deres forældre har givet tilladelse.

Cykel-, løbehjul- og bilparkeringsplads





Cykler skal parkeres i cykelstativerne ved indskolingen (0.-1. kl.).
Cykler skal parkeres i cykelstativerne enten ved hallen, ved den store legeplads eller op langs skolen i skolegården (2.-9. kl.).
Bil - og cykelparkeringsområde ved hal må ikke benyttes til frikvartersaktiviteter.
Løbehjul skal parkeres i løbehjulspladsen ved indskolingen for 0.-1. kl. og ved indgangene langs mur ved stien ved
bygningerne hvor 2-5. kl. er.

Fodbold og boldspil








0. - 1. klasse må spille i boldburet.
2.-5. klasse må spille boldspil på de overdækkede udhæng/terrasser.
3. - 9. klasse må spille bold på græsbanen dog ikke i vinterhalvåret.
I grønnegårdene mellem klassefløjene må der ikke spilles med fodbolde.
Alt boldspil skal foregå under hensyntagen til andre.
Læderbolde må kun anvendes i boldburet og på fodboldbanen.
Gårdvagt træffer afgørelse, hvis der opstår tvivl om en bold er for hård eller tung i forhold til anvendelsesstedet. Finder
gårdvagten det nødvendigt at konfiskere en bold afleveres den tilbage efter endt frikvarter.

Gang- og fællesarealerne og udendørsområder
Ophold i gangene


Når der er undervisning skal der udvises respekt omkring snak og anden aktivitet, da gangene samt fælles inde- og
udearealer også er læringsrum, dvs. man udviser passende adfærd og hensyn i forhold til ro og støj.

Rygning


Der må ikke ryges på skolens område.

Sneregler se særskilt bilag!
Godkendt i Skolebestyrelsen august 2017

