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Ordensregler 
 

På Holmegårdsskolen skal både elever og personale trives og lære. Det skal ske i et 
lærings- og undervisningsmiljø, hvor der er rart, pænt, ryddeligt og i lokaler, der 
indbyder til undervisning og læring. Eleverne skal opleve, at de er trygge og at der er 
plads og rum til alle. 
 

På Holmegårdsskolen taler vi pænt og respektfuldt til hinanden.  
Vi er gode kammerater og vi passer godt på hinanden og på vores skole. 
 

Elever, forældre, personale og ledelse tager fællesskabet alvorligt og tager ansvar for 
de fælles opgaver. Det skal være tydeligt for eleverne, at der stilles krav til dem. Vi har 
forventning om en fælles indsats, for at skabe et rart, trygt og inspirerende 
læringsmiljø på skolen. 
 
Vi skal holde skolen pæn 
Der må ikke tegnes på møbler, vægge, toiletter osv. Den enkelte er ansvarlig for at rydde op efter sig 
selv. Vi er alle ansvarlige for at gangene er ryddet. Hvis det flyder med papir, mælk eller andet affald 
på gangene er vi alle ansvarlige for oprydningen. 
 
Du skal passe godt på vores fælles materialer 
Vi forventer, at alle passer godt på deres it-redskaber og bøger. Der må ikke tegnes eller skrives i 
bøgerne og der skal bogbind på. 
 
Vi har nul-tolerance over for hærværk, ”slåskampe”, mobberi og groft og krænkende 
sprogbrug 
Det betyder kort, at hvis vi oplever en elev, der har udøvet hærværk eller har talt i et groft og/eller 
krænkende sprog, bliver hjemmet kontaktet med det samme, og det forventes, at der samarbejdes 
om en løsning, herunder evt. hjemsendelse.  
 
Frikvartererne 
0.- 5. årgang skal være ude i alle frikvarterer (undtagen duksene i pausen). 
6.- 9. årgang har mulighed for at være inde alt efter lærerteamets anvisninger.  
 
I frikvartererne kan eleverne være i skolegården. I skolegården må der spilles bold. Der må ikke 
spilles bold op ad vinduer eller op på taget. Ryger bolden uden for skolegården, skal eleverne 
henvende sig til en voksen, som kan hjælpe med at hente bolden. 
I sommerhalvåret kan eleverne også være på sportspladsen i de to lange frikvarterer.  
I vinterhalvåret kan Holmegårdshallen benyttes: 
Afdeling 2 (6.- 9. årgang) i 10-frikvarteret og afdeling 1 (0.- 5. årgang) i 12-frikvarteret. 
Eleverne må ikke have udendørssko på i hallen. 
 
Om vinteren kan eleverne være på sportspladsen, hvis der er faldet meget sne, og der er givet 
besked over højtaleren. Der må KUN kastes med sne på sportspladsen. Man må gerne lege og 
hygge sig med sneen andre steder på skolen.  



Er eleverne inde, kan de spille bordtennis i aulaen, sidde ved bordene på gangene, være i 
klasseværelset eller på PLC, hvis der er åbent. Man må ikke spille bold eller lege vilde lege 
indendørs.  
Eleverne må ikke sidde i vindueskarmene, da det er for farligt og vinduerne må kun åbnes, hvis der er 
børnesikring på. 
 
 
 
Klasselokalet  
I hver klasse er der en eller flere ordensdukse, der sammen med læreren har ansvaret for, at 
klasselokalet ser pænt ud. Ordensduksenes arbejde bliver nemmest, hvis alle i klassen er med til at 
holde orden. 
Der er spisepause kl. 11.50-12.10. Mælken skal drikkes i klassen og papirkurvene skal tømmes, og 
der fejes efter spisepausen. 
I/efter sidste lektion ryddes der ekstra pænt op, vinduerne lukkes, pc og IWB slukkes, tavlen tørres 
ren, stolene sættes op, der fejes og døren låses.  
 
Fastfood, slik, kager og sodavand 
Må kun medbringes ved særlige lejligheder, såsom fødselsdag eller klassearrangementer. 
Elever med udgangstilladelse må ikke medbringe sodavand, slik, kager og fastfood på skolens 
område. Disse varer skal spises, hvor de er købt. Tager eleven fastfood, slik, kage, sodavand m.m 
med ind på skolen, vil det blive konfiskeret og kan afhentes på kontoret når skoledagen slutter. 
Afhentes det ikke ved skoledagens afslutning, smides det ud. 
 
 
Mobilbrug på Holmegårdsskolen - mobil til læring! 
Jf. vores strategi omkring digital dannelse er Holmegårdsskolen en mobilfri skole. Det betyder, at alle 
elever låser deres mobiler eller smartwatches ind i aflåste mobilskabe, fra skoledagen starter. 
Eleverne får deres devices tilbage, når skoledagen slutter. Det indbefatter, at alle elever er mobilfrie i 
alle pauser. Mobiltelefonen kan efter anvisning fra lærerne og/eller pædagogerne anvendes ifb. med 
undervisning, projekter, særlige forløb m.m.  
 
Udgangstilladelse 
Eleverne på 7.-9. årgang, hvor forældrene har givet tilladelse, må forlade skolens område i 
mellemtimer og i frikvarterer. Hvis eleverne forlader matriklen i 12-pausen, er der mulighed for at få 
mobiltelefoner udleveret.  
 
Ipad og chromebook 
Ipad og chromebook skal være låst inde i skabet og må kun være fremme, hvis disse bruges i 
undervisningen. 
Man må ikke spille på sin iPad i skoletiden (dette gælder også i frikvartererne). 
Se regler for udlån af digitale devices for yderligere info. 
 
Rygning m.m. 
Rygning er forbudt i skoletiden overalt på skolens område både indendørs og udendørs. Brug af e-
cigaretter, snus og andre tobaksprodukter er ikke tilladt på skolens område. 
 
Cykler, knallerter, løbehjul, skateboard m.m 
Cykler og knallerter skal parkeres i cykelskuret eller i cykelstativerne. Der må ikke køres på cykel, 
knallert og eldrevet udstyr på skolens område. 
Eleverne må gerne køre på rulleskøjter, løbehjul og skateboards i skolegården, dog ikke på trappen 
ved indgang C. Det er forældrenes ansvar, om der bruges hjelm eller andet beskyttelse. 
Løbehjul og skateboards må ikke parkeres på gange og i klasselokaler. De skal placeres i 
cykelstativerne. 
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