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Cykler, rulleskøjter, skateboard m.m.
Elever, der cykler i skoletiden med lærere/pædagoger, skal bære cykelhjelm. Der er mulighed for
begrænset udlån af cykelhjelme i disse situationer, men vi anmoder om at eleverne har dem med
hjemmefra.
Hvis elever har rulleskøjter eller skateboard med i skoletiden, skal de ligeledes medbringe knæleds-,
albueleds- og håndledsbeskyttere samt hjelm.

Fritagelse for undervisning
Ved fritagelse for undervisning skal skolen underrettes skriftligt forud – gerne via skoleintra.
Årsag til ønske om fritagelse skal oplyses.
Følgende regler gælder:
· Fri én time:
Kontaktlæreren eller faglæreren giver tilladelse.
· Fri én dag:
Kontaktlæreren giver tilladelse.
· Fri flere dage:
Tilladelse indhentes hos afdelingsleder.
Vedrørende idræt
Efter anmodning fra hjemmet kan elever fritages for idræt helt eller delvis for en uge ad gangen dog højst for fire sammenhængende uger. Fritagelse ud over fire uger kræver lægeattest. Ved
fritagelse skal eleven normalvis overvære undervisningen.

Husorden:
Skolen skal være et godt sted med trivsel og læring, som alle tager medansvar for.
Derfor:
· Vis hensyn til andre – både i tale og handling
· Pas på tingene
· Følg de voksnes anvisning
· Løb indendørs er ikke tilladt

Klyngerne
Der henvises til den enkelte klynges regler, som formuleres ved skoleårets start.

Mad og drikke
Slik og sukkerholdige drikke medbringes ikke.
Husk madpakken eller se mulighederne for køb af mad på hjemmesiden: ”Skoleliv” ”Køb af mad”.

Medier (mobiltelefoner, pc, etc)
Diverse medier medbringes på eget ansvar.
Misbrug kan medføre midlertidig inddragelse af mediet og til forbud mod anvendelse i skoletiden.
Ved anvendelse af skolens medier er det ikke tilladt at installere programmer, ændre opsætning og
slette andres filer.

Ophold på skolen
Eleverne må tidligst møde 10 minutter før skoletid og skal forlade skolen, når undervisningen slutter.
Der er kun tilsyn med eleverne inde for dette tidsrum.
I pauser må man opholde sig i eget klasselokale, klyngens fællesrum, læringscenter, kantineområde
og i nærmeste udendørsområde.
Der er særlige regler i de enkelte klynger, som eleverne skal være bekendte med.
Skolen må kun forlades i skoletiden, hvis man forinden har indhentet tilladelse fra både lærer og
forælder.
For 7.- 9. årgang gælder den særlige regel, at man må forlade skolen i det store frikvarter.
Såfremt elever skal have undervisning på anden lokation end den faste, må eleverne forlade skolens
område uden særlig tilladelse.

Rygning
Der gøres opmærksom på, at rygning er forbudt på skolens område.

Skolevej
For fodgængere og cyklister:
Hvis du skal krydse Kærvej, så benyt fodgængerfeltet.
Der vil være skolepatrulje ved skoledagens start.
For bilister:
Hvis du skal aflevere eller hente en elev, så benyt rundkørslen ved klynge A, parkeringspladsen ved
klynge I eller parkeringspladserne mellem Billund Idrætscenter og skolen.
Parkeringspladsen ved den nye indgang ved klynge X er udelukkende til vareindlevering.
Medbringes knallert skal den være i forskriftsmæssig stand, og skolens bestemmelser om
færdsel og parkering på skolens område skal overholdes.

Sygdom
Oplysninger om sygefravær skal gives på elevens første sygedag. Kan længere
sygefravær forudses, skal hjemmet underrette skolen.

