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retningslinjer for god adfærd

1

Hurup Skoles retningslinjer for god adfærd
Vi behandler hinanden med respekt og taler pænt til og om hinanden
Alle, der færdes på skolen, skal vise hensyn og følge de anvisninger, der gives fra
skolens ledelse og medarbejdere.
Ansvar
Eleverne har - sammen med deres forældre - ansvaret for egne ting (fx cykler,
overtøj, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr, knallerter, m.v.), som medbringes på skolen, og for udleverede ting til undervisningsbrug.
Sker der skader på eller tyveri af elevers eller voksnes ting på skolen, er det den
enkeltes indboforsikring, der evt. dækker tabet.
Hvis en elev med vilje eller pga. uagtsomhed, laver person- eller tingskade, er det
forældrenes ansvarsforsikring der betaler.
Sker tingskade ved et hændeligt uheld, bliver hjemmet ikke afkrævet erstatning.
Eleverne må ikke medbringe noget, som kan skade personer eller ting og må ved
deres adfærd ikke bringe sig selv eller andre i fare.
Bøger og andet undervisningsmateriale
Skolen forsyner eleverne med bøger og andet undervisningsmateriale til brug i
undervisningen. Hvis noget bliver væk eller ødelagt, kan skolen forlange det erstattet.
Alle flergangsmaterialer skal indbindes og forsynes med elevens navn.
Cykelhjelme
Under alle former for skoleekskursioner på cykel, skal alle elever og lærere bære
cykelhjelm.
Det samme gælder i forbindelse med brug af løbehjul, skateboard ol. i skoletiden.
Frikvarter
Skolen skal medvirke til at eleverne oplever skolen som et trygt og rart sted at være, hvor man kan opleve fællesskabet, som en ramme for den enkeltes trivsel og
udvikling.
I frikvartererne er der en gårdvagtsordning. Eleverne kan således altid komme i
kontakt med en voksen.
Elever i indskoling og på mellemtrin må som udgangspunkt ikke forlade skolen i
frikvarterer og mellemtimer. Lærere og pædagoger kan give en elev tilladelse til at
forlade skolen, hvis det anses for forsvarligt.
Elever i overbygningen, må forlade skolen i mellemtimer og i frikvarterer, såfremt
der foreligger en skriftlig tilladelse fra hjemmet.
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Gangregler
Vis hensyn og vær opmærksom – leg, gå og løb uden at genere andre.
Boldspil og støjende leg skal foregå udendørs.
Behandl skolens ting ordentligt, fortæl, hvis du kommer til at ødelægge noget og
ryd op efter dig selv!
Idræt
Der omklædes og bades i forbindelse med idræt og svømning. Af helbredsmæssige grunde, kan eleven, efter skriftlig anmodning fra hjemmet, fritages for at deltage i idræt og svømning.
Eleven skal dog fortsat møde op til undervisningen.
Cykel- og knallertkørsel
På skolens område er al cykel- og knallertkørsel forbudt.
Ulovlig knallertkørsel anmeldes efter første advarsel til Thisted politis SSPmedarbejder.
Gadgets
Mobiltelefoner, computere og andet elektronisk udstyr må i undervisningstiden
kun anvendes til undervisningsformål.
Hunde
Hunde må ikke medbringes på skolens område.
Lus
Hvis vi i løbet af dagen ser, at et barn har lus, beder vi forældrene hente og behandle barnet.
Barnet må komme igen, når der ikke længere er levende lus.
Vi orienterer på ForældreIntra, når et barn i klassen har lus.
Rengøring
Der skal holdes orden i lokalerne, bl.a. så der er mulighed for at gøre ordentligt
rent, dvs. eleverne sætter stole op og flader ryddes, så de kan aftørres.
Grundet indeklimaet skal alt overtøj hænges uden for klasseværelset.
Eleverne deltager hver dag i rengøringen af skolen. Alle klasser har dukse, hvis
navne skal stå på tavlen. Duksene skal sørge for orden i klasselokalet:





udluftning af lokalet efter hver time
aftørring af borde efter spisning
fejning af gulv
lukning af vinduer

Overbygningselever deltager desuden i rengøring af udearealer i skolens nærområde.
Rulleskøjter, løbehjul, skateboard osv.
Legeredskaber af denne type, må kun benyttes med beskyttelseshjelm.
I indskolingen må legeredskaberne benyttes bag skolen og for ældre elever må de
benyttes i området foran skolens hovedindgang.
Legeredskaberne skal opbevares ophængt på knagene uden for klasserne.
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Rygning
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken ude eller inde.
Sneregler
Når det er snevejr, er alle skolegårde og arealer rundt om skolen ”helle”!
 Overbygningen må kaste med sne på boldbanerne ved hallen.
 Mellemtrinnet må kaste med sne på flise- og græsarealerne langs bygning B.
 Indskolingen må kaste med sne på græsarealet ved bakken bag bygning A.
 Flex-klasserne må kaste med sne efter aftale med deres lærere.
Husk Fair Play – enten er man med og bliver på pladsen eller også er man ikke
med og bliver uden for pladsen.
Sneboldkamp skal være sjovt for ALLE!
Sociale medier
Det er op til den enkelte, hvorvidt man ønsker at bruge sociale medier.
Brugen af sociale medier skal begrænses til pauser og fritid.
Det opfordres til, at der ikke offentligt diskuteres elever, forældre, kolleger, ledelse eller andre områder, der har med skolen at gøre.
Det er op til den enkelte at udvise ansvarlighed og man må ikke udstille eller på
anden måde støde andre elever, forældre eller ansatte.
Føler man sig krænket eller oplever, at andre bliver det, eller på anden måde er
indblandet, skal man rette henvendelse til berørte, klasselærer eller leder.
Tilsyn
Der tilsyn i afdelingerne fra kl. 7:50. Forældre skal forlade skolen, når teaterringningen lyder kl. 7.57 og undervisningen begynder kl. 8.00.
Når teaterringningen lyder kl. 7.57, 9:57 og 11:57 skal elever og undervisere gå i
klasserne og gøre sig klar til undervisningen.
Undervisere er i klasserne og har tilsyn med eleverne 10 min efter skoledagen.
Kun de elever, der venter på bussen eller er tilmeldt SFO, må opholde sig på skolens område før og efter endt skoledag.
Toiletregler
 Smid toiletpapiret i toilettet – ikke på gulvet
 Vask hænderne grundigt med sæbe
 Smid håndpapiret i skraldespanden – ikke på gulvet
 RYD OP EFTER DIG SELV!
Undgå smitte
 Vask ofte hænder med sæbe
Smitte sætter sig på hænderne og smitter direkte, når vi giver hånd til andre, og
indirekte, når vi for eksempel trykker et håndtag.
 Host i ærmet i stedet for hånden
Det mindsker risikoen for at smitte ved berøring. Lær børnene at nyse i ærmet
frem for i hånden.
 Bliv hjemme, når du er syg
Smitte spreder sig lynhurtigt på skoler og i institutioner.
Skolen kontakter hjemmet, hvis barnet viser sygdomstegn i skoletiden.
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