
Ordensregler på Vibeholmskolen - 2019  
 
Overalt på skolens område skal disse regler gælde, dels fordi vi er mange mennesker samlet på ét sted, dels fordi det 
skal være rart at være her. 
På Vibeholmskolen taler vi til hinanden på en måde som er acceptabel for alle parter. 
Det er til enhver tid lærere og gård-/gangvagter, som vurderer, hvorvidt ordensreglerne misbruges.  
 
TRANSPORT TIL OG FRA SKOLE:  
a. Eleverne må ikke færdes på parkeringspladsen. De skal cykle ad stien  

b. Cykler og knallerter skal hovedsagelig parkeres i de udvendige cykelstativer ud for ens klasse.  

c. Skateboards, rulleskøjter, løbehjul, cykler, knallerter og lign. kan bruges som transportmidler til og fra skole, men 

skal ikke anvendes på skolens grund.  
 

GANGENE & KLASSEVÆRELSERNE: 
a. Det er elevernes ansvar at holde klasseværelset i ordentlig stand og passe på inventaret (duks) 
b. Efter sidste lektion sættes stolene op, tavlen tørres af, gulvet fejes, gardinerne trækkes fra, vinduerne lukkes, lyset 

slukkes, skraldespanden tømmes, tavle og computer slukkes og døren låses. 
c. Klassen aflåses, mens eleverne er i faglokaler, til svømning eller andre steder.. 
d. Midterlokalet (på gangene med to klasser) aflåses, når de ikke anvendes. 
e. Der er udeordning for 0.-6. klasse. Der er indeordning for udskolingen, dog ikke i klasselokalerne. 
f. Bordfodboldbordene er til fri anvendelse i pauserne, da midterhallerne er forbeholdt arbejdende elever. 
g. Branddørene holdes lukkede. 
 
SKOLEGÅRDENE / GRØNNEGÅRDENE: 
a. Man bliver i sin egen skolegård (øst-/vestgård)   
b. Ophold ved cykler / knallerter i frikvarteret er ikke tilladt, undtaget udskoling, hvis de må gå hjem.  
c. Boldspil er tilladt i de asfalterede gårde og på boldbanen. Grønnegårdene er beregnet til rolige sysler.  
d. Eleverne må under ingen omstændigheder opholde sig på skolens tage – dette gælder også cykelskurene. Det er 

skolens servicemedarbejdere der tømmer tagene for bolde.  
e. Bolde, og andre legeting kan inddrages når gårdvagten skønner dette. Det er den der har inddraget bolden, der 

også udleverer den igen.  
f. Boldspil i timerne udendørs skal foregå på græsset, hvis man er sammen med en lærer/pædagog 
g. Undervisningsrelaterede aktiviteter i grønnegårdene i timerne skal foregå på en sådan måde, så de forstyrrer de 

øvrige klasser indendørs mindst muligt, og efter aftale med kollegaer der har undervisning omkring gården. 
h. Man må gerne kravle i træer der kan holde til det. 
i. Der er legepatrulje som et tilbud til eleverne. 
 
TOILETTER: 
a. Toiletterne skal benyttes til toiletbesøg og kun til det. 
 
MOBILTELEFONER: 
a. Det er den enkelte årgang der afgør mobilreglerne. Dette kommunikeres til forældrene.    
b. Skolens ledelse afgør, hvad der skal ske, hvis ovenstående regel overtrædes. 
 
NÅR DER ER SNE: 
b. Indskoling må gerne kaste sne på græsset. 
c. Mellemtrin og udskoling må gerne kaste med sne i den asfalterede skolegård fra J-gangen og ned. 
d. Det er ikke tilladt at kaste snebolde mod dørene og i grønnegårdene. 

- snekampe er KUN for dem der vil være med 
- et ’stop’ eller ’nej’ skal respekteres 
- det er forbudt at slæbe, bære, vaske andre hen i området for snekampe 
- man SKAL overveje om dem man slås med, er lige så store som en selv 

d. Der er ekstra gårdvagter i tilfælde af sne; en fra hvert årgangsteam som gårdvagt. Snegårdvagtsplanen laves af 
teamet sammen med den anden gårdvagtsplan efter efterårsferien, og kan bruges når der er sne. 
 
HÆRVÆRK:  
a. I tilfælde af hærværk underrettes hjemmet om, hvad der er ødelagt og at der kan komme et krav om at familiens 

forsikringen dække udgifter. Skolens ledelse afgør sagsforløbet ved evt. erstatning. 
b. Det er både lærernes og elevernes ansvar, at hærværk meldes til kontoret.       
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