Ude

Overtøj hænges på gangen.
Hvis tøjet ønskes fastlåst, udlåner skolen wirer. Man
anskaffer selv hængelås.

0. - 3. klasse
I 0.-3. kl. er du ude i frikvartererne. På
regnvejrsdage kan din lærer beslutte, at du må
være inde i klasselokalet eller på biblioteket.

Medbragte ting, herunder egne IT-enheder må
bruges i frikvarterer. I undervisningen må det
benyttes efter lærerens anvisning af brug og tidsrum.
Hvis en IT-enhed eller andet konfiskeres, udleveres
det først efter skoletid dagen efter eller til elevens
forældre ved personlig henvendelse.

0.-1. klasse må være i den lille gård. Her kan du
løbe og lege og spille med bold.
I 2 og 3. klasse skal du være i den store gård. Du
må også gerne være på den grønne eller den røde
bane.
Om vinteren, når kontoret har givet lov, må du
kaste med sne på det anviste sted.

I 4.-6. kl. er du ude i frikvartererne. På
regnvejrsdage kan din lærer beslutte, at du må
være inde i klasselokalet eller på biblioteket

Inde
(7.-9.)
Cykler

4 - 6. klasse

Din cykel og andre transportmidler skal du
parkere på nærmeste cykelparkering.

Du må være i den store gård og på den grønne
eller den røde bane. Her kan du løbe og lege,
spille bold, spille basket ved kurvene, lege på
legeredskaberne.

Om vinteren, når kontoret har givet lov, må du
kaste med sne på det anviste sted.

Overtøj

Andet

Overtøj hænges i garderoben eller på gangen.
Hvis tøjet ønskes fastlåst, udlåner skolen wirer.
Man anskaffer selv hængelås.

Medbragte ting, herunder egne IT-enheder må
bruges i frikvarterer. I undervisningen må det
benyttes efter lærerens anvisning af brug og
tidsrum.Hvis en IT-enhed eller andet konfiskeres,
udleveres det først efter skoletid dagen efter eller
til elevens forældre ved personlig henvendelse.

Din cykel og andre transportmidler skal du
parkere på nærmeste cykelparkering, dog ikke i
lille gård.

eller røde bane. Her kan du spille basket,
fodbold, snakke.

Om vinteren, når kontoret har givet lov, må du
kaste med sne på det anviste sted.
Du kan være i klassen eller på gangen, bare det er
rolig opførsel. I klassen og på gangen må du
snakke, i klassen må du desuden tegne, spille spil,
læse osv. Musik må afspilles under hensyntagen
til andre.
Du kan være på biblioteket. Her må du læse og
låne bøger, spille spil og bruge computerne.

7. - 9.
klasse
I kan søge
ledelsen om
tilladelse til
at være
inde i
frikvarterer
ne. Hvis du
har dine
forældres
skriftlige
tilladelse,
må du
forlade
skolen i 10pausen, i
spisefrikvar
teret og i
mellemtime
r.
Du må være
i den store
gård eller
på den
grønne

Din cykel og andre transportmidler skal du
parkere på nærmeste cykelparkering (dog ikke
lille gård).
Knallerter parkeres på fliseområdet ved
nybygningen.

Overtøj hænges på gangen.
Hvis tøjet ønskes fastlåst, udlåner skolen wirer.
Man anskaffer selv hængelås.
Medbragte ting, herunder egne IT-enheder må
bruges i frikvarterer. I undervisningen må det
benyttes efter lærerens anvisning af brug og
tidsrum.
Hvis en IT-enhed eller andet konfiskeres,
udleveres det først efter skoletid dagen efter eller
til elevens forældre ved personlig henvendelse.
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