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Dato: 18-08-22

Nordstrandskolens ordensregler
Borde, stole og klasselokaler holder længere, hvis vi alle sammen passer bedre på dem. Vi regner
med at skolens elever medvirker til, at skabe en god atmosfære i såvel klasselokaler som
gangarealer. Et godt elevarbejdsmiljø forudsætter, at alle lever op til skolens trivselsregler.

Generelle regler
Eleverne skal til enhver tid rette sig efter de ansattes anvisninger.
Eleverne fra 0. til 3. klasse må opholde sig i den lille gård.
Eleverne i 4. til 10. klasse holder pause i den store gård og på boldbanerne samt skoven ned mod
stien - dog må eleverne ikke opholde sig på stien. Kun efter aftale med læreren må de også
opholde sig i storrummene, stillerummet og gangarealet. Eleverne må ikke benytte
gymnastiksalen i frikvarteret.
7. til 10. klasserne har tilladelse til at forlade skolen i mellemtimer og i spisepausen under
forudsætning, at forældrene har underskrevet en udekontrakt. Adgang til butikker skal ske ad
cykelstien eller langs Hartkornsvej. Klasselærerne sørger for at disse kontrakter er indhentet.
Ordningen forudsætter, at eleverne viser hensyn over for skolens naboer, samt at eleverne møder
rettidigt til undervisningen. Ved overtrædelse kan ordningen suspenderes.
Når eleverne er i deres klasselokaler i frikvartererne, må de ikke benytte de elektroniske tavler
eller tilhørende højtalere.
Ved besøg af andre elever på skolen skal disse henvende sig på skolens kontor.

Storrum, stillerum og gangarealer
Disse områder er til stille aktiviteter.

Løbehjul mm.
Brug af skateboard, rulleskøjter, løbehjul og El-løbehjul er ikke tilladt. Løbehjul på mellemtrinnet
er tilladt i specifikt område i gården.
Parkering: Vi henviser til stativer ved cykelskurerne.

Skolegårdene
Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt, at hente bolde fra skolens tage.

Snekastning
Snekastning foregår kun i de udpegede områder. Der må ikke sparkes med sne.
Vigtigt at eleverne viser hensyn, så ingen kommer til skade. Ved voldsomme episoder kan
ordningen suspenderes og medføre sanktioner. Der er ekstra tilsyn ved snefald.
I den lille gård fra 0. til 3. klasse i frikvarteret kl. 11.30 til 12.00 er snekastning tilladt fra den lille
bjørn og ud til hækken ved Hartkornsvej.
I den store gård 4. til 10. klasse i frikvarteret 11.30 til 12.00 må der må kun kastes med sne på
boldbanerne.

Boldbanerne
Elever må ikke klatre/hænge i fodboldmålene på banerne.

Cykler
Stilles i cykelskurerne.

Knallerter
Disse stilles på græsarealet ved Hartkornsvej. Dette gælder alle årgange.

Området ud til Hartkornsvej
Eleverne må ikke opholde sig på området ud til Hartkornsvej i pauserne.

Rygning
Rygning samt snus er ikke tilladt i skoletiden i Dragør kommune.

Mobiltelefoner
Der henvises til skolens principper for brug af mobiltelefon.

Skolens åbnings- og lukketid
Skolens SFO åbner for indskolingsbørn kl. 6.30. Andre elever kan møde ind på skolen kl 7.50, hvor
der vil være tilsyn. Eleverne skal forlade skolen når undervisningen ophører.

Besluttet af SB den 17.08.22
Claus Andersen
Skoleleder

