
 

Ordensregler for Hundested Skole  
 

Brug af skolens enheder:  

 Computerne må ikke bruges til noget som er ulovligt eller efter skolens vurdering skadeligt 

for skolens omdømme (blandt andet sider med pornografisk, voldeligt eller racistisk 

indhold) 

 Computerne er beregnet til undervisning. Spil og andet, der ikke har med undervisning at 

gøre, skal stoppes, hvis computeren skal bruges til undervisning 

 Vi har selv ansvaret for det, vi foretager os på computerne 

 Danske love og regler for ophavsret skal overholdes 

 Hvis der bliver øvet vold/hærværk mod en computer, kan man blive stillet til økonomisk 

ansvar (Jf. ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”) 

 Eleverne skal sørge for ved skolestart, at deres IPad er opladt 

 Det er læreren/pædagogen, som har ansvaret for undervisningen og aktiviteterne. Det er 

derfor også dem, der bestemmer, hvornår og til hvad enheden skal bruges til 

 Hvis en enhed går i stykker, vil den straks blive udskiftet. Hvis det er på grund af hærværk, 

vil den, der har ødelagt den, blive stillet til ansvar, som i alle andre sager om hærværk 

 Hvis man ikke efterlever gældende regler for enheden, kan enheden blive inddraget 

Mobiltelefoner:  

 På Hundested skole er vi mobilfri i 0. – 6. klasse. Læreren indsamler samtlige telefoner ved 

timens begyndelse. Læreren har ansvaret for at opbevare telefonerne på forsvarlig vis, 

indtil de udleveres igen, når skoledagen er slut 

 For eleverne i 7. – 9. klasse gælder følgende: Læreren har mulighed for at inddrage 

samtlige telefoner ved timens begyndelse, hvis det skønnes, at det giver mere ro i timen. 

Læreren har ansvaret for at opbevare telefonerne på forsvarlig vis, indtil de udleveres igen 

når timen er slut 

 Billede- og videooptagelser taget af elever uden samtykke – af elever og personale i 

skoletiden er ikke tilladt. Ligeledes må billeder og video ikke deles uden særskilt samtykke. 

Hvis der er tale om krænkende billedmateriale, der anvendes i forbindelse med mobning 

og/eller drillerier, kan der ske politianmeldelse 

 Hvis reglerne for mobiltelefoner overtrædes, kan læreren inddrage telefonen og aflevere 

den på kontoret. Første gang reglerne overtrædes, kan telefonen hentes når skoledagen er 

færdig. Hvis reglerne overtrædes flere gange, skal forældrene hente telefonen. (Jf. 

”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”) 

 

 



 

Andet: 

 Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden. Dette gælder også under lejrskoler og andre ture 

hvor skolen har ansvaret for eleverne 

 Det er ikke tilladt at indtage/medtage eller være påvirket af alkohol og/eller euforiserende 

stoffer i skoletiden. Dette gælder også under lejrskoler og andre ture hvor skolen har 

ansvaret for eleverne 

 Det er ikke tilladt at forlade skolens område 

 Det er kun tilladt at køre på cykel, skateboard, rulleskøjter eller lignende på de anviste 

områder (husk det sker på eget ansvar) 

 Der må ikke køres på knallert på skolens legepladser og grønne områder 

 Cykler og knallerter skal anbringes på de anviste pladser 

 Skolen er ikke ansvarlig for cykler, penge, tøj, værdigenstande og legetøj 

 Anvisninger fra skolens medarbejdere og skolepatruljer skal altid følges 

 Boldspil og leg med sne, må kun foregå på anviste områder 

 Kønslig omgang må ikke foregå i skoletiden 

 Hvis man ødelægger skolens ejendom, kan man blive stillet til ansvar (Jf. ”Bekendtgørelse 

om fremme af god orden i folkeskolen).  
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