Samværsregler for Virum Skole
For at skolen skal være et rart sted at være, er det vigtigt,
- at vi respekterer andre
- at vi lader andres ting være i fred
- at vi viser hensyn over for andre
- at vi passer på skolens ting
Frikvartersregler
• Indeaktiviteter er stilleaktiviteter.
• Bh.kl. - 3. kl. skal være ude i alle frikvarterer.
• 4. - 9. kl. må være både ude og inde i egne områder i alle
frikvarterer.
• 4. - 9. kl. må være på Mediateket i 10-frikvarteret.
• Foyeren ved 9. kl. er forbeholdt 4. - 9. klasserne.
• 8. – 9. klasse må forlade skolen i spisefrikvarteret.
• Elevernes rengøringsjob organiseres af klassens lærere.
Andre regler
• Påklædning skal signalere, at vi er på en arbejdsplads.
• Huer, hætter og kasketter har man ikke på indendørs.
• Mobiltelefon bruger man ikke til privatbrug i undervisningstiden.
• Mobiltelefoner har man ikke med på lejrskoler, med mindre andet er besluttet af lærerteamet.
• På lærerværelset, lærergangen og lærerarbejdsrummene
må eleverne kun komme i særlige tilfælde eller efter aftale med en lærer.
• Foyeren ved 9. kl. er forbeholdt 9. klasserne i undervisningstiden.

Fordeling af udeområderne
• Alle elever må som hovedregel være på boldbanen hele
året.
• Haverne ved Galaxen og Akvariet er kun for bh.kl. – 3. kl.
• Øvrige områder kan benyttes af alle klassetrin.
• Af hensyn til alle i skolegården må der kun spilles fodbold
med lette bolde i frikvartererne.
Oprydning og klargøring til rengøring i klasserne
• Det skal fremgå af opslagstavlen i klassen, hvilke elever
der er ansvarlige for oprydning og klargøring til rengøring.
• Oprydning og klargøring af klasseværelset kan foregå i
spisefrikvarteret og/eller efter skoletid.
• I indskolingshusene skal oprydning ske inden kl. 12.55.
• Der skal under alle omstændigheder ryddes op efter sidste time.
• Af hensyn til tømning af de store affaldssække på gangene, skal skraldespanden tømmes i spisefrikvarteret.
• Vindueskarme og borde tørres af, og til sidst fejes lokalet.
• Klude og viskestykker byttes til rene hos skolebetjentene
mellem kl. 9.30 – 9.55.
• Det er alles pligt at sørge for orden i klassen.
Trivsel
Hvis der opstår en konflikt, som eleverne ikke selv kan løse,
skal de henvende sig til en voksen.
Der henvises til www.virumskole.dk samt Virum Skoles pjece
om trivsel.

