Ordensregler & samværsregler for Den Classenske Legatskole
DCL skal være et sted, hvor vi befinder os godt og føler glæde ved at være.
Dette opnås ved, at alle – både store og små – tager hensyn til hinanden, har
en rar omgangstone og passer på den skolebygning, vi befinder os i.
Ved brand :

Ved brand følges skolens evakueringsplan, som hænger i
alle klasselokaler og forefindes i klassernes protokol.
Samlingssted ved evakuering er i Rysensteensgade inde i
FDF´s gård.

DCL´s elever :

Eleverne skal møde til tiden.
Man skal tage hensyn til hinanden bl.a. ved at undgå at
tale grimt til og om andre.
Der skal passes godt på bygning, bøger og inventar.
Eleverne skal altid være under forsvarligt opsyn.
Eleverne må ikke sendes hjem før deres
undervisningslektion er slut. Kun i særlige tilfælde kan
elever gives fri før tid, men kun efter aftale med skolens
ledelse.
Eleverne må ikke gå alene udenfor skolen i skoletiden .
Kun elever fra 8.- og 9. klasse må forlade skolen i
pauserne, hvis der på skolens kontor foreligger en
skriftlig forældreaccept.

Ved sygdom :

Hvis en elev bliver syg, bedes hjemmet ringe på tlf.
33 11 31 09 og lægge besked.

Skolegården :

Eleverne må i skoletiden ikke opholde sig i skolegården
uden der er voksentilsyn.

Skateboard o.lign :

Skateboard, rulleskøjter og løbehjul må ikke bruges i
skolegården. De afleveres ved skoledagens start hos
skolebetjenten i kælderen indtil dagens undervisning er
slut.

Boldspil :

Der må ikke spilles med hårde bolde ( f.eks. læderbolde )
i gården i pauserne.
Ved snefald er det ikke tilladt at kaste med sne i
skolegården og foran skolen.

Mobiltelefon :

Mobiltelefonen må ikke være tændt i undervisningstiden.
Overtrædes dette, afleveres mobiltelefonen på skolens
kontor, hvor den kan afhentes efter aftale.

Spisning :

Eleverne skal holdes under opsyn i spisepausen. Læreren
skal sikre, at alt foregår i god ro og orden, og at
klasselokalet er i orden inden næste undervisningstime
begynder.

Rygning :

Eleverne må ikke ryge på skolens grund.

Mælk :

De i klassen udnævnte ordensdukse / mælkehentere
henter elevernes skolemælk hos skolebetjenten i
kælderen lige inden eleverne spiser.

Frikvarterer :

Eleverne har ude - og indeordning efter eget valg.
Indendørs aktiviteter skal foregå stille og roligt. Kan
dette ikke efterleves, må eleverne ud i gården. Eleverne
må ikke lege på gange og trapper i pauserne, men skal
opholde sig i klasselokalet eller evt. i skolens
pædagogiske center.
Der er gårdvagt i skolegården og på gangarealerne.
Lille gård er ”hjemgård” for bh. klasse – 4. klasse
Store gård er ”hjemgård” for 5. – 9. klasse
Gårdvagten kan til enhver tid henvise en elev til
”hjemgård”.
De store elever skal tage hensyn til de små i
”blæksprutten/edderkoppen”.
Undgå voldsom og farlig leg.

Cykler :

Cykler stilles, så de ikke spærrer for udgangene.

Lokaler :

Efter endt undervisning ved skoledagens ophør, skal der
stoles op, lukkes vinduer, tømmes skraldespand og tørres
tavle. Døren skal låses efter sidste time.

Brandregler :

Alle flugtveje skal holdes fri for møbler og andet !

EDB-ordensregler :
1.

Maskinerne er først og fremmest til skolearbejde, både i
lektionerne og i frikvartererne.

2.

Du må IKKE ændre opsætningen.

3.

Du må IKKE installere/downloade programmer eller
anvende egne CD-ere på computerne.

4.

Du skal logge af.

5.

Ryd op efter dig !

6.

Ingen mad og drikke i lokalet.

7.

Computerne må anvendes i frikvartererne. Den enkelte
computer er reserveret til visse klassetrin.

8.

Lyd og musik kun i hovedtelefoner.
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