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Overordnede ordensregler på Ubberud Skole 
 
Alle skal have det godt på Ubberud Skole.  
 
Vi skal udvise ordentlighed og have respekt for hinanden. Vi lytter til hinanden, taler pænt og drager omsorg for 
hinanden. Vi passer ligeledes på hinandens ting.  
Eleverne skal i enhver situation rette sig efter de anvisninger, de voksne på skolen giver. 
 
Elever færdes hovedsagelig i deres egen afdeling. Hver afdeling har et sæt af konkrete regler for hverdagen i 
afdelingen. 

Som hovedregel kan elever møde på skolen 10 minutter før skolestart. Eleverne forventes at forlade skolen 
eller gå i SFO, når de får fri, da skolen ikke har tilsynspligt efter endt skoletid. For elever der går i morgenSFO, 
er åbningstiden kl. 6.30. 

Ordensregler i Børnemiljøet 
Al elektronik lægges væk kl. 07:50. 
 
Mobilbrug  
I børnemiljøet må eleverne kun bruge mobilen i løbet af skoledagen, hvis en lærer eller pædagog giver 
tilladelse i forbindelse med en undervisningssituation. Mobilen skal ligge i tasken, sat på flytilstand (eller på 
lydløs og uden vibrator)., så eleven har den før og efter skoletid. 
Mobilen må ikke bruges i pauserne. 
 
I UFO og Raketten må eleverne ikke bruge mobilen i løbet af eftermiddagen. Den skal ligge i tasken, så eleven 
har den, når de skal hjem. Man kan efter særlig aftale få lov til at ringe hjem om afhentning eller lignende hos 
en voksen. 
 
For Raketten gælder det at mobilen skal ligge i tasken med mindre andet er aftalt med pædagogerne. 
 
 
Computer og iPad brug  
Computere og iPad er fortrinsvis til skoletiden og det er kun i særlige tilfælde, at computerne må bruges i UFO-
tiden og kun når børnene er under opsyn. Der kan dog dispenseres men kun hvis børnenes “egne” voksne 
vurderer det er ok. 
 
 
Mad og drikke 
Orion, Cassiopeia og 2. årgang: 
Der må ikke spises i timerne.  
Hvorvidt eleverne må drikke i timerne, er op til det enkelte team.  
Mælken skal drikkes inde i klassen, den må ikke tages med ud i skolegården.  
3. til 5. årgang: 
Der må ikke spises i timerne.  
Hvorvidt eleverne må drikke i timerne, er op til det enkelte team.  
 
 
Duksepligter 
Orion, Cassiopeia, 2. og 3. årgang: 
Alle klasser har selv ansvaret for at følgende bliver gjort sidst på skoledagen. 

• feje klasserne 

• tømme skraldespande  

• Derudover skal der tørres borde af efter spisning 

• Mælkeduks henter mælk 
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• Madkasseduks henter madkasser 
4. og 5. årgang: 

• Alle klasser har selv ansvaret for at følgende bliver gjort sidst på skoledagen. 

• feje klasserne 

• tømme skraldespande  

• Derudover skal der tørres borde af efter spisning 

• Det vurderes om der skal være mælke- eller madduks. 

• Der skal ordnes eventuelle skohylder. 
 
 
Centralrummet og fællesarealer 
Man skal gå på gangene - også i UFO-tid. Det er vigtigt, at vi voksne minder eleverne om, at de skal gå stille 
ud - også når de skal ud til bevægelse i undervisningen.  
 
Alle skal lære at vise hensyn til andre, der arbejder, når man bevæger sig rundt på fællesarealerne. 
Eleverne må ikke kravle oppe på garderoberne. 
 
Vi kommenterer som voksne på den opførsel vi ser på gangene og fællesarealer, hvis ikke den er 
hensigtsmæssig. 
 
Det er ikke tilladt at “drysse” rundt på gangene og fællesarealerne.  
 
I syrummet gælder samme regler som for værkstedet: børnene må ikke selv tage. Det er de voksne som er 
ansvarlige - også for at tingene bliver lagt på plads. 
 
Det lille hus er ikke til papir, sakse og spil.  
 
Det er generelt en god ide at “opdrage” de mindste nye børn til at bruge tingene hensigtsmæssigt. 
 
I teaterskabet må tøjet gerne bruges til bevidste formål - ikke bare udklædning. Det er de voksne som skal give 
lov og er ansvarlig for oprydning. 
 
Alt med tegning, maling, farver mm. skal som udgangspunkt foregå ved bordene.Tegning ved køkkenbordet er 
ok når der åbnes/lukkes eller vurderes af en voksen. 
 
 
Grupperum kontorgang 
Lokalet kan benyttes af 4. og 5. årgang.  
 
Udendørsarealer  
Opryddes en gang om måneden af en klasse (se rotationsskema) - evt. i venskabsklasser, hvis de ændres til 
venskabsklasser i børnemiljø og evt. også venskabsklasser i ungemiljø. 
 
Cassiopeia og Orion må ikke gå udenfor UFOs grænse uden en voksen- medmindre de har fået tilladelse. 
 
Åbner man skurene i skoletiden, er man selv ansvarlig for at cykler, skovle, bolde mm. kommer på plads igen - 
medmindre man aftaler med en pædagog, at det er ok at lade det stå til ufo tid. 
 
 
Sneregler 
Orion, Cassiopeia, 2. og 3. årgang: 
Der må kun kastes med snebolde på græsset/”sneboldbanen” ved legetårnet. 
Ved snevejr går “skyggevagten” med ud.  
4. og 5. årgang: 
Der må kun kastes med snebolde på fodboldbanen ud for 4. årgangs klasse.  
Ved snevejr går “skyggevagten” med ud. 
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Brug af sko indenfor  
Hvis det er vådt udenfor skal eleverne tage deres sko og sandaler af - selv om det er forår, sommer og 
sensommer.  
Om efteråret/vinteren/våde dage skal alle tage deres sko af på måtten. 
 
 
Toiletterne 
Orion, Cassiopeia, 2. og 3. årgang: 
Hver årgang har deres eget unisex toilet 
4. og 5. årgang: 
Bruger toiletterne nede i kælderen → De to er kønsopdelt (bl.a. pga. menstruation mv.) 

Ordensregler for UFO: 
Børnene kan skrive sig op til puderum, slot, det lille hus en uge frem. Man kan ikke gøre krav på rummet hvis 
man først kommer efter ca. 15 min. 
 
Hvad der er bygget af lego i ugens løb, skal ryddes op om fredagen (hører med til oprydningsområdet), så der 
igen kan bruges klodser om mandagen. 
 
Det skal aftales med rengøringen hvornår der vaskes gulve, så madrasser mm. kan blive flyttet 
 
Inden de voksne går hjem skal afkrydsningssedlen tjekkes, og der skal sættes ring om de børn fra egen årgang 
der endnu er i ufo  
 
 
Følgende er godkendt af skolebestyrelsen d. 28.10.2019 
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