Samværsregler på Lind Skole
På Lind Skole har vi nogle overordnede normer, som vi gør os umage for at leve op til:
• Vi går i skole for at lære, og vi hjælper hinanden, selvom vi ikke er ens.
• Alle udviser ansvarlig social opførsel og taler til hinanden i et pænt sprog. Vi skal være
sammen på skolen, så alle både børn og voksne føler sig godt tilpas – det gælder også i frikvartererne og på vejen til og fra skole.
• Alle sørger for at vi har en pæn skole med et rart undervisningsmiljø. Vores skole, og det vi
bruger på skolen, tilhører os alle. Derfor behandler vi det godt og sørger for at rydde op og
holde orden.
Nedenstående formuleringer præciserer ovenstående:
• Du skal møde til tiden – det betyder, at du er parat til at blive undervist, når det har ringet.
• Elever i 9. klasse må forlade skolen i pauserne(ikke i mellemtimerne) under forudsætning af
forældrenes skriftlige tilladelse.
• På Lind skole må eleverne ikke nyde slik, sodavand, chips og lign. i skoletiden med mindre
andet aftales med klassens lærere (ex. fødselsdag).
• Det er ikke tilladt, at ryge, indtage alkohol eller euforiserende stoffer i skoletiden – det gælder både på og uden for skolens område.
• Cykler, penge, legetøj og andre værdigenstande medbringes på eget ansvar.
• Løb og boldspil foregår udendørs.
Regler i afdelinger og klasser udarbejdes under skyldig hensyntagen til overordnede retningslinjer.
Mobiltelefoner
Mobiltelefoner er et godt og brugbart værktøj og kan naturligvis anvendes i undervisning efter lærerens anvisning.
I undervisningstiden er mobilen slukket/sat på lydløs. Ved uhensigtsmæssig brug kan telefonen inddrages og udleveres tidligst ved skoledagens ophør. Læreren orienterer hjemmet om hændelsen.
Der må ikke tages billeder eller videooptagelser i skoletiden, med mindre læreren giver tilladelse.
Der kan laves differentierede regler for brug af mobiltelefonen i afdelingerne.
Skolens computere
Der skal arbejdes på at skabe en ansvarsfuld holdning hos eleverne i brugen af computere. Vi ønsker at have åbne systemer uden alt for mange begrænsninger i anvendelsen af edb-udstyret. Det er
derfor vigtigt, at enhver har forståelse for, at alt udstyr efter endt brug afleveres i en stand, som ikke
hindrer andre brugere i den fulde udnyttelse af såvel maskiner som programmer. Det betyder, at den
enkelte bruger sørger for at aflevere computeren på rette plads og sikre, at den genoplades.
Sneregler
Der udarbejdes sneregler i alle afdelinger. Disse genopfriskes hvert år sammen med eleverne, når
det er aktuelt. Her anvises klasser/årgange særlige områder til snekast m.m.
Når noget ødelægges, forsikrings- og erstatningsansvar

Skolen er ikke forsikret. Børn er forpligtet til, at yde erstatning, når de ødelægger noget ved tankeløshed, uforsigtighed eller kådhed. – afvigelser fra dette sker, hvis der er tale om et hændeligt uheld,
for hvilke ingen kan gøres ansvarlig.
Hjemmets familieansvarsforsikring, kan evt. dække udgifterne(f.eks. knuste ruder, lamper, andres
tøj m.m.)
Skadebarometeret
Formålet er at synliggøre ødelæggelser af enhver art på skolen, og derved skabe medansvar.
Skadebarometeret styres af elevrådet. Elevrådet får for et kalenderår af gangen et beløb til rådighed.
Herfra trækkes udgifter til reparationer af bygninger og inventar, som er forårsaget af elever ved
grov kådhed og hærværkslignende adfærd i skoletiden, og som ingen vil vedkende sig.
Det resterende beløb kan elevrådet disponere over i efterfølgende kalenderår.

