TÅRNBY KOMMUNE
Nordregårdsskolen

Nordregårdsskolens ordensregler

Formål: At sikre trivsel og arbejdsglæde for alle på Nordregårdsskolen.
På vores skole skal du:
 lytte til de voksne, gøre som de siger og respektere andres grænser
 møde således at undervisningen kan starte til tiden
 møde forberedt til undervisningen og medbringe de ting, som du kan få brug for i løbet af dagen
 hænge dit overtøj i centralrummet
 trække op og ned af rampen, hvis du ønsker at parkere din cykel i cykelkælderen
 aflevere din mobiltelefon ved timens begyndelse i en kasse/skuffe, som låses. Elever i udskolingen
kan få deres telefon udleveret i pauserne
 gå når du færdes i centralrummet og på gangene
 lægge legetøj i din taske eller jakkelomme, når du har time
 vise hensyn overfor andre elever og voksne
 passe godt på bøger, chromebooks og andre ting du låner på skolen og aflevere dem som angivet
 rydde op efter dig selv og lægge affald i skraldespande
 passe på vores skole og de ting der er på skolen
Du må ikke:
 opholde dig i cykelkælderen medmindre det er for at stille og hente din cykel
 medbringe glasflasker på skolen
 spille musik, med mindre det er i flg. aftale med en lærer
Frikvarter:
Elever i 0. – 5. klasse skal opholde sig udenfor i pauserne.
Elever i 6. – 9. klasse må opholde sig udenfor i skolegården eller i centralrummet og udskolingsgangen.
Pauserummet i kælderen kan benyttes i 12-pausen, når der er opsyn. Elever i 7. – 9. klasse må forlade
skolen i frikvarterer og mellemtimer, hvis de har skriftlig tilladelse fra deres forældre.
Husk også at:
Skolen er et røgfrit område.
Uddeling af reklamer, propaganda o.l. på skolen, skal have skolelederens godkendelse.
Vedtaget i skolebestyrelsen 23. august 2017
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Tårnby Kommune
Nordregårdsskolen

Tejn Alle 3
2770 Kastrup

Telefon 32 51 40 33
Telefax 32 51 40 34

Mandag – fredag kl. 8-14

