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5. NOVEMBER 2019 

Principper for samværsregler  
 

Vi kan alle få det rart 

 hvis du behandler andre ordentligt 

 hvis du passer på skolens bygninger og materiel 

 

Hvis du går i 8.-9. klasse, er det tilladt: 

 at forlade skolen i faste og tilfældigt opståede mellemtimer samt i fri-

kvartererne. 

 

Husk 

 til enhver tid at rette dig efter skolepatruljens anvisninger 

 at trække din cykel eller knallert på skolens område 

 at parkere din cykel/knallert i/ved cykelstativerne foran skolen eller på 

det anviste område i cykelskuret. 

 at være på din plads, når lektionerne starter 

 at vise hensyn til kørende og gående, når du venter på en bus 

 at smide affald i skraldespande og ikke ind til skolens naboer.  

Vis hensyn 

 at det er farligt at færdes på stengærderne – det er derfor ikke tilladt 

 at almindeligt boldspil kun må foregå udendørs på anviste områder, og 

fodboldspil kun foregår på multibanerne i skolegården med de af skolen 

bestemte skumbolde. Alle andre bolde må bruges på fodboldbanen og 

multibanen ved fodboldbanen 

 at du skal gå på gangene 

 at hænge dit overtøj på gangen og altid tage dine værdigenstande med 

dig 

 at du selv kommer til at betale, hvis du med vilje ødelægger skolens 

ting 

 at hovedbeklædning som udgangspunkt er noget man har på udenfor. 

(med mindre det er kulturelt/religiøst begrundet) 

 energidrikke må ikke medbringes eller drikkes på skolen, da de er 

usunde og vanedannende og ikke gavner indlæringen. 

 om brug af mobiltelefoner: Mobiltelefoner låses hver morgen ind i et 

skab i klassen, og mobilerne låses ud ved skoledagens afslutning. Und-

http://www.saks-skole.dk/
mailto:xx@guldborgsund.dk


 

SIDE 2 tagelser: Hvis underviser ønsker at bruge den i undervisningen, eller 

en elev har brug for at ringe hjem. I begge tilfælde låses de igen ind i 

skabene efter endt brug. Se i øvrigt Sakskøbing Skoles mobilpolitik 

(vedtaget den 3. september 2018). 

 

 

Vedrørende skolefritidsordningen: Mobiltelefoner må ikke anvendes fra 

0.-3. klassetrin. Det er tilladt fra 4. klassetrin. 

 

 

Husk 

 at du altid selv har et ansvar for at bidrage til et positivt og godt sam-

vær på vores skole 

 

 

 

 

Revideret og vedtaget i skolebestyrelsen den 1. oktober 2018 

 

 

 

 


