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Viby Skoles ordensregler 
 

Formål:  

Viby Skole skal være et rart sted at være, at lære og at arbejde; det gælder både det fysiske og det psykiske 

lærings- og arbejdsmiljø. 

 

Det betyder for elever, personale og forældre: 

 Vi fremmer i fællesskab et trygt læringsmiljø, hvor vi tør være nysgerrige 

 Vi tager medansvar for hinanden i et forpligtende fællesskab og møder hinanden med positive 

forventninger 

 Vi passer på skolen, på hinanden og på hinandens ting 

 Vi er i fællesskab ansvarlige for, at nye børn og voksne føler sig velkomne 

 Vi møder hinanden med tillid og respekt 

 Vi tager ansvar for egne ord og handlinger 

 

Derfor gælder følgende regler for: 

Bygninger og inventar  

 Vi behandler skolens bygninger og skolens ting pænt 

 Vi rydder op efter os 

 Vi erstatter ting, vi har ødelagt 

 

Kommunikation og digital adfærd 

 Vi holder den respektfulde tone i al kommunikation 

 Vi taler pænt om hinanden 

 Vi hilser på hinanden og lytter til, hvad andre siger 

 Vi er nysgerrige på andres perspektiver 

 

Mobiltelefoner og sociale medier 

 I SFO-tiden må mobiltelefoner og andre digitale platforme kun anvendes efter særlig aftale 

 Mobiltelefoner indsamles som udgangspunkt i undervisningstiden og må kun anvendes på lærerens 

opfordring 

 Der må kun optages billeder/lyd af andre, hvis disse har givet tilladelse til det 

 På toiletter og i omklædningsrum må der under ingen omstændigheder optages billeder/lyd  

 Mobiltelefoner og andre digitale platforme kan inddrages, hvis reglerne ikke overholdes 

 

Cykler, knallerter og løbehjul 

 Cykler, knallerter og løbehjul skal parkeres udenfor i de dertil egnede stativer 

 Cykler, knallerter og løbehjul medbringes på eget ansvar 

 Elever skal benytte cykelhjelm ved ekskursioner med cykel, løbehjul eller lignende 
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Side2/2  

Pauser (herunder sneregler) 

 

Afdeling Ørstedvej 

Pga. den særlige situation med Corona ændres reglerne i pauserne løbende. Når vi er på den anden side 

af Corona, bliver der formuleret permanente ordensregler. I mellemtiden bedes man løbende orientere sig på 

Aula. 

 

 

Afdeling Bueager 

Pga. den særlige situation med Corona ændres reglerne i pauserne løbende. Når vi er på den anden side af 

Corona, bliver der formuleret permanente ordensregler. I mellemtiden bedes man løbende orientere sig på 

Aula. 

 

Rygning 

 Elever må ikke ryge i skoletiden; heller ikke uden for skolens matrikel. 

 

 


