Ordensregler
DU SKAL KUNNE LIDE AT VÆRE HER – OG JEG SKAL KUNNE LIDE AT VÆRE HER
Vi er over 700 personer på Baunehøjskolen dagligt. Vi skal passe på hinanden og vise
respekt og hensyn.
For at alle elever kan få størst muligt udbytte af undervisningen, er det vigtigt at:





Møde til tiden, men ikke tidligere end kl. 07.50 for mellemtrin og udskoling
Være forberedt og udhvilet
Deltage aktivt
Bevare den gode tone og udvise respekt, når nogen henvender sig til dig

Det er ikke tilladt at forlade skolens område i løbet af skoledagen uden særlig tilladelse.
Med undtagelse af udskolingens elever, er alle elever ude i alle frikvarterer.
Elever fra udskolingen må benytte Multibanen i frikvartererne. SFO må benytte den
efter kl. 14.00
Indendørs færden skal foregå med særlig hensyntagen til hinanden. Der må løbes på
den brede faggang, men ikke i fingrene.
Løbehjul, rulleskøjter, rullesko og andet på hjul må anvendes udendørs efter skoletid
og i SFO. Sjippetove og bolde må kun bruges udendørs. I områderne mellem fløjene
må spilles med bløde bolde (skumbolde) eller med basketbolde ved kurvene.
Cykler skal parkeres i cykelstativerne og overtøj samt cykelhjelme hænges i garderoberne.
Vi taler pænt til hinanden. Eventuelle konflikter løses med hjælp fra de voksne på
skolen. Elever ringer kun hjem, hvis det er aftalt med en lærer/pædagog.
Den lærer/pædagog, som underviser klassen i sidste time, er ansvarlig for, at klasseværelset efterlades i god stand, at vinduerne lukkes og døren til klasseværelset aflåses.
Sneregler
Snekamp foregår imellem fløjene dér, hvor klassen hører til. Vaskere er forbudt.
Kælkning og lignende aktiviteter foregår på boldbanen.

It og Mobiltelefoner
For indskoling og mellemtrin gælder det at mobiltelefoner slukkes og lægges om
morgenen i klassens mobilhotel. It og mobiltelefoner må benyttes til undervisningsrelevante aktiviteter efter lærerens/pædagogens anvisning.
For udskolingen gælder det at mobiltelefoner sættes på flytilstand og lægges i tasken, hvor den forbliver i timerne samt spisepausen.
Der må kun optages billeder, lyd og film hvis det er en del af undervisningen. Dette
gælder uanset, om alle på billedet/filmen/lydfilen har givet deres samtykke.
Overtrædelse af ordensregler
Hvis reglerne om mobiltelefoner og anden it overtrædes, inddrages elevens device.
Den kan afhentes på kontoret af eleven samme dag efter skoletid.
Hvis reglerne overtrædes gentagne gange, indkaldes forældrene til samtale.
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