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Fælles retningslinjer – indskolingen
2015/2016
Praktiske aftaler, regler og retningslinjer for børn, forældre og ansatte på
Bagsværd Skole.
Vi er alle forpligtet på at nedenstående bliver efterlevet og håndhæves
af alle.

Det sociale fællesskab:
Vi taler ordentligt og respektfuldt til og om hinanden.
Vi hilser på hinanden.
Vi hjælper hinanden.
Alle kan bruge fællesområderne, alle har ansvar for at passe på fællesområderne.
Efterlad altid et område i samme stand, eller pænere, end da du kom.
Vi rydder op efter os selv og hinanden.
Hvad der lånes skal afleveres tilbage.

Og husk at vores fællesskab altid styrkes ved, at man giver lidt mere,
end man forventer at få igen.
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Det praktiske fællesskab:
Sutsko

Alle har sutsko på indenfor i perioden: efter efterårsferien frem til
1.maj.

Mobiltelefon - Børn

Ingen mobil i indskolingen med mindre det bruges i
undervisnings/lærings regi, og er efter aftale med medarbejder.

Elektronisk legetøj

Intet elektronisk legetøj, på nær eventuelt fredag i SFO-tid – alt
efter årgangens aftaler og planer.

Børn i frikvartererne

Alle børn skal være udenfor i frikvarterer. Hvis et barn eller flere
børn har en særlig aftale, er den ansvarlige medarbejder forpligtet
på at føre tilsyn.

Skolemælk

Skolemælk drikkes i klassen/gruppen – ikke udenfor.

Sneregler

Indskolingen må kaste med sne på græsarealet ved hallen.
På græs betyder med i legen; Ikke på græs betyder ikke med i
legen.

Interaktive tavler

Kan kun bruges i skole- og SFO-tiden i.f.m
undervisning/pædagogiske formål.
Medarbejder er ansvarlig.

Garderobe-orden

Fælles opgave/ansvar (børn, forældre og ansatte) at være
opmærksomme på orden i garderoben. Pædagogisk og praktisk
opgave at børnene lærer at holde orden.

”Luftere” i timerne

Luftere holdes hvor der er ikke er klasselokaler.

Brug af vandposter

Vandposter er KUN til at drikke af.

Indskolingskøkkener

Fælles anvendelse, fælles køkkener, fælles ansvar.
(der vil følge en mere detaljeret praksisbeskrivelse med til dette
punkt)
Vigtigt: Ryd op efter dig selv. Lån kun det du afleverer tilbage.

Indskolingsgrænser

Rundt om indskolingsbygningen + stor rutsjebane m. bakker.
Stop: p-plads, hængekøjer, cykelparkering, Månehuset (institution),
oprejste træstubbe ved skråningen ud til Sæbjørnshuse/Hjaltesvej,
OBS-OBS: Når hegnet ind til Sæbjørnshuse er etableret, og vi har
fået endeligt bekræftet at vi genre må gå på skråningen op til
hegnet, vil denne grænse blive flyttet. Det vil der blive meldt ud
om.
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Indgang og udgang

Hovedindgangene i midten af indskolingen er både ud- og
indgange.
Alle andre døre er kun udgange.
Udgangsdøre i klasserne/grupperne er kun aktive døre, hvis
medarbejdere beslutter det.

Barnevogne

Barnevogne skal så vidt det er muligt parkeres udenfor.

Hvor må børnene være
indenfor i indskolingen

Eget klasse/gruppe + årgangsområde er frit område for børnene.
Områder længere væk skal være aftalt med den ansvarlige
medarbejder, og de voksne hvor barnet ønsker at være.

Legetøj

Intet legetøj i skoletid inkl. frikvarter. Eventuelt medbragt legetøj,
skal blive i tasken indtil skoledagen er slut.
I særlige tilfælde (legetøjsdag eller lign.) kan der dog være
undtagelser på årgangen eller i klassen.
Legetøj OK i SFO-tid.
Medbragt legetøj er altid på eget ansvar.

Trafik indenfor

Vi GÅR på gang- og fællesarealer

Rulleskøjter og rullesko

Både rulleskøjter og rullesko må kun bruges udenfor.

Tumlesal i frikvarter

Børn kun i tumlesalen i frikvarterne ifølge med voksen.

Store legoklodser v.
1.klasserne
Voksnes brug af
mobiltelefon

Ingen legoklodser i skoletiden.
Mobiltelefonen skal som udgangspunkt være slukket.
Hvis egen mobil skal bruges til at lave legeaftaler eller lign. er dette
selvfølgelig velkomment.
Hvis det derudover er nødvendigt at tale i mobiltelefon, skal det
gøres væk fra børn og/eller aktiviteter i huset.
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