Ordensregler for Nordby Skole
På Nordby Skole skal du:
Leve op til skolens værdiregler.
Være mod andre, som du gerne vil have andre er mod dig.
Behandle skolens og andres ting ordentligt.
Deltage aktivt og positivt i arbejdet på skolen.
Give en hånd med, hvor det er nødvendigt.
Indendørs skal du:
Følge de regler og værdier, der gælder i din afdeling.
Vise hensyn til andre og undgå voldsom og støjende adfærd.
Rydde op efter dig selv og gøre dit til at der i det hele taget er ryddet op på
skolen.
Bruge it efter de regler, der gælder (se længere nede).
Bruge din mobiltelefon efter de regler der gælder (se længere nede).
Udendørs skal du:
Kun kaste med sne på de områder, som lærerne har vist.
Blive på skolens område hele skoledagen, med mindre du har fået tilladelse af
en lærer til at forlade skolen. Hvis du går i 7. klasse eller derover, må du dog
gerne forlade skole i 12-pausen, hvis du har fået skriftlig tilladelse at dine
forældre til at tage hjem og spise. En sådan tilladelse skal du have gennem din
klasselærer, og den gælder først når dine forældre har skrevet under på den.
Følge rygeforbuddet på skolen. Hvis du overtræder det, bliver dine forældre
kontaktet af skolen. Hvis du overtræder det flere gange, vil skolens ledelse og
dine forældre sammen finde ud af hvad der skal ske.
Anvende cykelhjelm, når der er arrangeret cykelture med skolen (gælder for
elever i indskolingen). Øvrige elever opfordres til at anvende cykelhjelm under
ture med skolen.
Mobiltelefoner:
Må du kun benytte i timerne efter aftale med din lærer. Ellers skal den være
slukket eller stillet på lydløs.
Må kun bruges til at fotografere, filme eller optage lyd med, hvis det er aftalt
med din lærer og den eller de personer, der filmes. Det, der optages, må kun
bruges i skolearbejdet.
Hvis du overtræder reglerne for mobiltelefoner, kan læreren inddrage din
telefon og aflevere den på kontoret. Første gang du overtræder reglerne, kan
du hente telefonen når skoledagen er færdig. Hvis du overtræder reglerne flere
gange, skal dine forældre hente telefonen.

Regler for brug af computere på skolen.
Du må ikke bruge computerne til noget som efter skolens mening er ulovligt
eller skadeligt for skolens omdømme (blandt andet hente sider med
pornografisk, voldeligt eller racistisk indhold).
Computerne er beregnet til undervisning. Spil og andet, der ikke har med
undervisning at gøre, skal du stoppe, hvis computeren skal bruges til
undervisning.
Du må ikke bruge computerne kommercielt.
Du må ikke ændre i computernes opsætning, downloade spil eller installere
egne programmer. Det er strengt forbudt.
Du må kun downloade andre programmer, hvis det er aftalt med it-vejlederne.
Du har selv ansvaret for det, du foretager dig på computerne.
Du skal overholde danske love og regler for ophavsret.
Du må ikke spise eller drikke ved computerne.
Etik og moral på nettet.
Færdsel på internettet er ikke kontrolleret eller styret af nogen. Derfor er der ikke
faste regler for hvad man må og ikke må, men der er nogle uskrevne regler for god
opførsel. Derfor:
Når du e-mailer, chatter eller bruger nyhedsgrupper og konferencer, skal du:
Skrive i en pæn tone og lade være med at bruge skældsord og bandeord.
Udtrykke dig klart. Du kan evt. bruge smileys, hvis du vil udtrykke noget
underforstået.
Ikke sende store filer uden grund. Det optager plads på netværket.
Underskrive dine meddelelser, så man kan se hvem der er afsender.
Holde ekstreme holdninger og synspunkter for dig selv. Alle kan jo læse hvad
du skriver i nyhedsgrupper og konferencer.
Holde dig til emnet i nyhedsgrupper og konferencer.
Holde privat snak mellem to personer ude fra nyhedsgrupper og konferencer.
Du kan sende en e-mail i stedet for.
Lade være med at sende reklamer eller agitere for noget.
Når du selv laver hjemmesider, skal du:
Være opmærksom på hvad du sender ud. Du skal kunne stå ved dine
beskrivelser af dig selv. Det indtryk, du har gjort, kan ikke uden videre slettes.
Vise ansvar overfor dine omgivelser.

