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Nyrupskolens ordensregler 
Vis hensyn—vær ansvarlig 

 

I undervisningstiden skal skolens elever opholde sig på skolens område, såfremt 

undervisningen ikke er planlagt til at foregå andet sted. 

 

Der er udeordning for alle elever. Elever i 7. - 9. klasse kan dog opholde sig i 

fællesrummet i pauserne. I tilfælde af dårlige vejrforhold, der umuliggør ophold udenfor, 

kan der gives tilladelse til inde ordning i det pågældende frikvarter. 

 

Elever fra 7.- 9. klasse kan forlade skolen i spisefrikvarteret. Dette kræver skriftlig 

tilladelse fra den enkelte elevs forældre. 

Hvis man har tilladelse til at forlade skolen, skal du være opmærksom på følgende: 

1. Du skal overholde færdselslovens regler 

2. Du skal sørge for, at du ikke efterlader skrald eller lignende på din vej til og fra 

skolen 

3. Du ikke medbringer usund kost og drikke til skolen  

Vi forventer at alle overholder de simple tre regler. I det tilfælde det ikke sker, kan man 

fratages retten til at forlade skolen i en periode. 

 

Unødigt ophold på toiletterne i frikvartererne er ikke tilladt. 

 

Cykler og knallerter skal placeres på de dertil indrettede områder. Knallertkørsel på 

skolens område er ikke tilladt udover tilkørsel til og fra parkeringsområdet. 

Cykelparkeringen ved Personaleindgangen er til skolens personale. 

 

Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel jfr. Loven om rygning på offentlige 

institutioner, herunder skoler.  

   

Boldspil er tilladt på de anviste områder. Bolde, som ender på skolens tage, hentes af 

pedellen hver onsdag og fredag, og udleveres til eleverne fra pedellens kontor. 

 

Efter et afsluttet modul sørger den enkelte lærer for, at eleverne rydder op i lokalet, og 

at lokalet bliver aflåst. 

 

Efter sidste undervisningstime sørger den enkelte lærer for, at eleverne rydder op i 

klasselokalet, fejer gulvet, sætter stolene op, trækker gardinerne fra og slukker lyset. 

Gangarealet udenfor klassen skal tillige efterlades i opryddet stand. 

      

Når vejret anses for egnet til at kaste med sne kan der gives tilladelse til dette på 

følgende områder: 

0. – 5. klasse  Den gamle idrætsplads 
6.—9. klasse Sportspladsen bag hallen 

Det er kun tilladt at kaste med sne på de nævnte områder. 

 

Godkendt af skolebestyrelsen den 22. februar 2018 


