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Skolens ordensregler 

Vi ønsker, at eleverne på Hældagerskolen kan holde pauser i et trygt og rart miljø, hvor alle 

behandler hinanden og skolen ordentligt. Kulturen i pauserne er båret af de tre 

overordnede hovedregler: 

- Vis hensyn 

- Tænk dig om 

- Trusler, vold, mobning, grimt sprog og anden uacceptabel  adfærd tolereres ikke. 

 

Følgende anvisninger gælder alle elever 

- Man må gerne løbe på gangene, men altid under hensyn til andre 

- Eleverne er velkomne fra kl. 7.50 med mindre, de er tilmeldt morgen-SFO. Blokkene 

er låst indtil da 

- Elever med hjelm på kan køre på rulleskøjter, skateboard og løbehjul mv. på 

basketbanen udenfor. Løbehjul, rulleskøjter mv. tages under armen, når eleverne 

går ind.  

- Der er ingen cykling i pauserne. 

- På området ud mod Hældagervej skal eleverne opholde sig bag stien, væk fra vejen.  

- Eleverne opholder sig ikke på parkeringspladsen i skoletiden 

- Boldbanerne må gerne bruges i pauserne. Undtagen kunststofbanen, og 

træningsbanen bagved.  

- Eleverne spiser i klassen 

- Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden, med mindre dette er aftalt med en 

lærer. 

- Eleverne må ikke ryge, tage snus eller anden tyggetobak, ligesom der ikke må 

drikkes alkohol eller energidrik i skoletiden. 

- Multibanen (Isabella-Banen) benyttes efter følgende skema: 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag 

9.50-10.20 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 5. årgang 

12.05-12.35 9. årgang 8. årgang 6. årgang 7. årgang 4. årgang 

14.05-14.15 Frit frit Frit Frit frit 

 

 

Sneregler 

Der må leges med sne alle steder udenfor (bygges snemænd mm). Skal der kastes med sne, 

foregår det følgende steder: 

- på sportspladsen for 4.-9. årgang 

- i Grønnegården mellem blok 5 og 6 for 0.-3 årgang 

- i Grønnegården mellem blok 6 og 7 for 4.-5. årgang 

- på boldbanen mellem blok 4 og 5 for centerafdelingens elever 
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Det er skolens leder eller dennes stedfortræder, der kan sanktionere elever, der ikke 
overholder skolens ordensregler. Ved særligt grove tilfælde kan elever politianmeldes, 
bortvises eller hjemsendes umiddelbart efter forældrene er orienteret. Sanktioner kan i 
øvrigt bestå af påtale, advarsler, hjemsendelse eller bortvisning. Skolens leder eller dennes 
stedfortræder vurderer i det enkelte tilfælde, hvad der er en passende sanktion ud fra en 
helhedsvurdering af episodens karakter og elevens situation. Adfærd uden for skolen, som 
har direkte indflydelse på god orden på skolen, kan medføre lignende sanktioner, som hvis 
adfærden var hændt på skolen. 
 
 
Derudover er der følgende lovgivnings- og sikkerhedsmæssige regler: 

- Evakueringsinstruksen følges i tilfælde af brand 

- Der skal være tilsyn i hallen samt i fysik- og sløjdlokalerne, hvis der er elever i 

lokalerne 

- Eleverne forlader skolen, når skoledagen er slut – med mindre eleven skal i Myren, 

K2. Lærerne kan indgå særlige aftaler med enkelte elever 

- Terrassedørene må kun benyttes mellem påske og efterårsferien 

- Det enkelte team kan i fællesskab beslutte yderligere regler for deres elever 

 
 
 


