
Fællesskabsregler, Læssøesgades Skole 
Indskoling 
 

Vi giver eleverne lyst til læring og danner livsduelige børn med et godt selvværd og mod på 

verden.  

Alle på Læssøesgades Skole er en del af et forpligtende fællesskab.  

Vi holder den gode tone 

Alle respekterer hinandens forskelligheder 

På Læssøesgades Skole hjælper vi alle hinanden 

Skolen og andres ting behandler vi ordentligt  

Børn og voksne gør sig umage og lærer af fejl 

Vi er nysgerrige og tror på at vi kan. 

 

Indendørsregler:  

Her har vi indesko/strømper på  

Her går vi stille på gangene 

Her holder vi frikvarter udenfor  

Her rydder vi op efter os selv og passer på tingene 

Her henter vi en voksen når vi har brug for hjælp 

 

Udendørsregler:  

Vi holder frikvarter udenfor, hele året. 

Det er vigtigt at blive på skolens område hele skoledagen.  

Når der er sne, må indskolingen kaste med snebolde på området bag bålpladsen. 

Når man er på cykeltur med skolen, skal man bruge cykelhjelm.  

 

Chromebooks: Alle elever får udleveret en personlig Chromebook og et sleeve, som den skal være i, når 

den er i tasken.  

Chromebooken skal medbringes opladet hver dag.  

Chromebooken skal med hjem hver dag.  

I frikvarteret opbevares Chromebooks i taskerne, og personalet aflåser klasselokalet 

 



 

Mobiltelefoner:  

Mobiltelefonerne samles ind ved undervisningens start i både indskoling og udskoling 

Den udleveres ved skoledagens afslutning og ligger i tasken i SFO-tid 

Mobiltelefonen må bruges i undervisningen efter aftale med lærer eller pædagog.  

Mobiltelefonerne må kun bruges til at fotografere, filme eller optage lyd med, hvis det er aftalt med 

læreren og den eller de personer, der filmes. Det, der optages, må kun bruges i skolearbejdet.  

Mobiltelefonen kan inddrages, hvis reglerne ikke følges og udleveres igen ved endt skoledag. 

 

Etik og moral på nettet: 

Når du sms’er, eller bruger sociale medier (eks. Facebook, Lusta, snap , twitter mv.)  skal man huske at – 

- skrive i en pæn tone og lade være med at bruge skældsord og bandeord.  

- huske tilladelse hvis man tager billeder af personer 

 

Hvis du overtræder fællesskabsreglerne, vil lærer/pædagog afgøre, hvad der skal ske og evt. kontakte dine 

forældre.  

Hvis du overtræder fællesskabsreglerne flere gange, vil skolens ledelse, dine lærere og dine forældre 

sammen finde ud af, hvad der skal ske.  
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