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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 Ungemiljøet 
Tilstedeværelse 
Skolens arealer må ikke forlades i skoletiden, med mindre andet er aftalt med en voksen. 
 
Mobilbrug 
Med mindre andet anvises af en lærer skal mobilen i alle lektioner være på flytilstand (eller på lydløs og uden 
vibrator). Mobilen skal ligge i tasken. 
 
Konsekvenser: 

1. gang (på en dag eller et skoleår): mobilen inddrages resten af timen. 
2. gang (på en dag eller et skoleår):Mobilen inddrages resten af dagen. 
3. gang (på et skoleår): Mobilen inddrages og hjemmet kontaktes. Forældrene skal hente mobilen på 

skolens kontor. 
 

4.,5.,6.,...osv. gælder samme regler som ved 3. gang. 
 

Ved sommerferien nulstilles overtrædelserne. 
  
Computerbrug  
Samme regler som ved mobilbrug - dog inddrages computeren ikke før 3. gang. Der gives besked til hjemmet 
og computeren afhentes på kontoret af forældrene. 
 
Mad og drikke 
Al spisning foregår i frikvarter og pauser. 
Der hentes vand i frikvarter og pauser. 
Der må drikkes vand i undervisningen. 
 
Musik   
I frikvartererne må projektor og højtaler ikke benyttes, ghettoblaster og lignende må bruges med lukket dør og 
tolerabelt lydniveau 
I gruppearbejde er der ingen musik, da der skal kunne kommunikeres i gruppen. 
Individuelt er al musik er med hovedtelefoner. 
Der må ikke afspilles musik i gymnastiksalen af eleverne. 
  
Duksepligter 
Der skal luftes ud i hvert frikvarter. 
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Følgende skal ordnes efter endt skoledag: 

• Opsætning af efterladte stole, incl. stole i grupperum. 

• Alle døre og vinduer lukkes. 

• Gulv fejes. 

• Tavler viskes rene. 

• Skrald bæres hen til skraldespanden ved lærerforberedelsen. 
Hver årgang er ansvarlig for følgende områder: 

• 6. årg. fejer og rydder op i... 

• 7. årg. fejer og rydder op i rum 3 - stole og fatboys arrangeres pænt. 

• 8. årg. fejer og rydder op på.  

• 9. årg. fejer og rydder op på de to trapper og gangen ved fysiklokalet. 
 
Gangarealerne:   
Ingen musik andet end i hovedtelefoner.  
Arealerne må bruges af 6., 7. og 8. årgang til gruppearbejde, individuelt arbejde og frikvartersbrug.  
Der må ikke løbes på gangene. 
 
Lokale 3   
Lokalet må bruges af 9. årgang i undervisningen. I frikvarteret må alle årgange benytte lokalet.  
Lokalet benyttes til gruppearbejde, individuelt arbejde og frikvartersbrug.  
Bliver lokalet misligholdt, bliver det aflåst for frikvartersbrug. 
 
Udendørsarealer: 
Følgende klasser er ansvarlige for at der er samlet skrald og ryddeligt på følgende områder: 

• 6. årg: 

• 7. årg: Skolegården 

• 8. årg: Området ved multibanen, basket og parkour 

• 9. årg: Arealerne ud for 9. klasse, fysiklokalet og bag hønsehuset  
 
Sneregler 
Multibanen er stedet, hvor der GERNE må kastes med sne. 
Skolegården er stedet, hvor der IKKE må kastes med sne. 
Deltagelse i snekamp skal ske frivilligt. 
Der må ikke sules og fastholdes. 
Alle er gårdvagter når der ligger sne. 
 
 
 
Følgende er godkendt af skolebestyrelsen d. 28.10.2019 
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