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Ordensregler for Kobberbakkeskolens 
elever 
 
 
Formål: Vi vil sikre klare rammer for god trivsel og et godt 

læringsmiljø for alle elever på Kobberbakkeskolen.  

 

Din adfærd skal være hensynsfuld og respektfuld i forhold til 

fællesskabet og i overensstemmelse med skolens værdier, og du 

skal behandle skolens bygninger og ting ordentligt. Du skal hver 

dag bidrage til, at skolen er ordentlig og ren. 

 

Mobning, vold og trusler er uacceptabelt.  

 

Du må ikke forlade skolen inden for din skole- og SFO-tid uden 

tilladelse fra en pædagogisk medarbejder. 

 

På skolen må du ikke have tændt mobiltelefon eller andre devices, 

der kan fotografere, optage lyd eller gå på nettet, med mindre det 

er aftalt med en pædagogisk medarbejder. Eleverne skal ved 

skoledagens start lægge mobilen slukket i klassens skab, som 

herefter låses.  

Senere, når eleverne går i 7.-9. klasse, kan der gives mulighed 

for, at eleverne kan benytte deres devices i pauserne. De 

pædagogiske medarbejdere kan anvise, hvorledes dette 

håndteres. 

 

Alle møder til tiden, tidligst 10 min. før undervisningen begynder, 

og alle skal forlade skolens område umiddelbart efter sidste time 

slutter med mindre eleven går i SFO eller andet er aftalt. 

 

Farlige genstande må ikke medbringes i skolen. 

 

Cykler skal anbringes i de dertil indrettede områder. 

 

Det er kun tilladt at køre på cykel, skateboard, rulleskøjter eller 

lignende på de anviste legeområder. Elever, der benytter sig af 

ovenstående, skal bære sikkerhedsudstyr efter de pædagogiske 

medarbejderes anvisning. 

 

Du må kun kaste med sne på anviste steder. 

 

Du må ikke indtage alkohol, energidrikke, snus, tyggetobak, 

euforiserende stoffer eller ryge på skolens område. 

 

Udover disse overordnede rammer for vores fælles skole, skal du 

altid følge anvisningerne fra skolens medarbejdere, så vi kan sikre 

god trivsel og et godt læringsmiljø for alle elever på 

Kobberbakkeskolen.  

 

 

Besluttet af bestyrelsen den xx.xx.xxxx 
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