
 
 
 

 

 
 

Parkskolens ordensreglement 
For at Parkskolen skal være et godt være- og lærested, er det af stor betydning at alle på skolen 

følger ganske få regler. Reglerne skal sikre en god omgangstone, samt beskrive de mest nødvendige 

fællesregler for ophold på bestemte områder. På en skole, hvor der er mange elever samlet i hver 

klasse, er reglerne ikke altid de samme som i en familie. En stor gruppe kræver klare rammer, for at 

eleverne kan få en tryg og udbytterig skolegang. Som skole påtager vi os ansvaret for dette. For at 

det kan lykkes, har vi brug for alles fulde opbakning og forståelse for disse regler. 

 

Overordnet: 

Vis rolig, høflig og positiv adfærd. 

Vis hensyn, og tal med vilje pænt til hinanden. 

 

De Gyldne 8 giver alle elever en god skolegang: 

Jeg går i skole for at lære 

Jeg møder til tiden 

Jeg overholder klassens taleregler 

Jeg holder mig til min opgave 

Jeg følger en besked fra en voksen 

Jeg samarbejder med andre elever 

Jeg taler respektfuldt til andre 

Jeg håndterer mine konflikter fredeligt 

 

Både eleverne og skolen har brug for, at forældre er støttende/opdragende i at følge disse 

samværsregler. 

 

Regler:  

Skolen er åben for elever fra kl. 7:50, hvor der også er tilsyn fra. 

Man forlader skolen, når undervisningen slutter. 

Skolen beslutter om eleverne er indenfor eller udenfor, alt efter opførsel og vejrforhold. 

Boldspil skal foregå udendørs på de anviste områder. 

Ryd op efter dig selv - husk at sætte stole op. 

Mobiltelefoner er tilladt, men skal være slukkede i lektionerne, med mindre lærerne beslutter, at de 

skal bruges skolemæssigt. 

 

Sneregler:  

Ophold udendørs kun i egen gård. 

Ophold dig indendørs, hvis du vil undgå sne. 

Det er ikke tilladt, at trække hinanden ud i skolegårdene. 

Man er fredet, når man går til og fra skole. 

 

Gangvagter:  

For at sikre opretholdelsen af reglerne, er der gangvagtsordning på skolen. 

Gangvagtsordningen starter kl. 7:50 og dækker derudover samtlige frikvarterer. Der er mindst en 

gangvagt i hver blok. 

 

Forlade skolen:  

Det er generelt ikke tilladt at forlade skolen i skoletiden. Skolen kan tillade enkeltelever og 



 
 
 

 

 
 

elevgrupper at forlade skolen, hvis forældrene også er enige heri. 

 

Sanktioner: 

I sjældne tilfælde kan vi komme ud for, at det kan være nødvendigt at bruge sanktioner, hvis vi 

oplever, at gentagne forsøg på at skabe forståelse for ordensreglerne er mislykkedes. 

Sanktionsmulighederne er beskrevet i en bekendtgørelse, og fastsættes endeligt af skolebestyrelsen.  

 

Hvis vi oplever overtrædelser, vil der kunne forekomme følgende tiltag, med stigende konsekvens: 

Påtale. 

Undervisning væk fra klassen. 

Meddelelse til hjemmet. Hjemmet drøfter problemet og giver tilbagemelding (evt. via vores 

intranet). 

Samtale med hjemmet. 

Ovennævnte sanktioner kan iværksættes umiddelbart af den enkelte lærer og efter lærerens 

vurdering.  

 

Derudover kan skoleledelsen iværksætte følgende sanktioner, igen med stigende konsekvens: 

Udelukkelse fra undervisningen i op til 1 uge. 

Overflytning til parallelklasse ved samme skole. 

Overflytning til tilsvarende klasse ved anden skole. 

 

Disse sanktioner bruges kun, hvis de førstnævnte er afprøvet. Der kan dog være enkelte tilfælde, 

hvor overtrædelsen af ordensreglerne, kan have en sådan karakter, at sanktionerne kan benyttes 

umiddelbart. 

 

Rygning 

Rygning på folkeskolers område er forbudt ved lov.  

 

 

 

Vedtaget, den 14/3-2018 
 


