
 

 

Regler og omgangsformer    

 
Vi mener, at børns trivsel og tryghed og dermed 

børnenes lyst til at udtrykke sig kreativt, fagligt og 

socialt, afhænger af faste rammer og struktur. På 

Århus Privatskole har vi få, men klare regler og 

retningslinjer for ordentlige omgangsformer. 

 

- her er rart at være, fordi vi viser hensyn til  

  hinanden 

- vi er høflige og hjælpsomme, og taler pænt, og  

  derfor føler alle sig velkomne 

- alle kan høre, hvad vi siger, fordi snak indendørs 

  foregår i normalt stemmeleje 

- alle kan føle sig sikre i skolens bygninger, fordi vi GÅR, når vi bevæger os rundt 

- alle synes skolen er ren og pæn, fordi affald straks smides, hvor det skal 

- alle, der har lyst til fysisk aktivitet, gør det udendørs i frikvartererne 

- alle ved, at vi hver især har et ansvar for at Århus Privatskole forbliver et rart sted  

  at være 

 

 

Sprog: 

Århus Privat Skole accepterer ikke dårligt sprogbrug. Der skal tales pænt til hinanden såvel 

mellem elever, som personale og grupperne imellem. At kalde nogen noget betragtes 

som mobning. Skolen har en elektronisk kontaktbog, hvori der skrives, såfremt eleven har 

truet eller udtrykt sig i grove vendinger. 

 

 

Mobning: 

Mobning er forbudt og kan efter advarsler medføre bortvisning. Der accepteres ikke 

voldelig adfærd. Ligeledes accepteres ikke adfærd, der fører til skade på inventar og 

bygninger. Hærværk og vold medfører hjemsendelse og evt. bortvisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lektier: 

Eleverne skal lave lektier hver dag – får eleverne ikke lavet lektierne, skal forældrene skrive 

det på intra, så godtages det naturligvis. Hvis en elev glemmer at lave sine lektier, skrives 

dette i den elektroniske kontaktbog til forældrene. – Vi mener dette letter forældrenes 

mulighed for at følge med. 

 

For sent: 

Kommer en elev jævnligt for sent meddeles dette forældrene - dette letter forældrenes 

mulighed for at følge med. 

 

Forsømmelse: 

Har en elev været fraværende skal forældrene skrive dette på intra til klasselæreren. 

Modtager skolen ikke en besked, meddeles dette forældrene - dette letter forældrenes 

mulighed for at følge med. 

 

Mobiltelefoner: 

Eleverne må ikke anvende mobiltelefoner på skolens område, med mindre der er indgået 

Specialaftale om dette. Personalet anvender mobiltelefoner i arbejdsmedfør. 8. og 9. 

klasse må have tændte mobiler i de 2 store frikvarterer. 

 

 

 

 

 

Optagelser: 

Optages en elev eller lærer (lyd, film, billede) uden 

at vide det og uden at have givet accept af det, 

kan det straks medføre bortvisning fra skolen. Det 

aktuelle tilfældes art er afgørende for om 

bortvisningen betyder udmeldelse. 

 

 

Udgang: 

Skolens elever skal blive på skolens område i 

skoletiden. Det er ikke tilladt at gå uden for skolens 

område uden aftale med en voksen. 8. og 9. klasse 

har hver 1 frikvarter om ugen, hvor de må gå i 

kiosken for at handle. Dette kræver en 

engangstilladelse fra deres forældre. Såfremt 

aftalen brydes inddrages tilladelsen. 

 

 

 

Slik, kage og sukkerholdige drikke:  

Er ikke tilladt på skolen i dagligdagen. Til fødselsdag eller skolefester er det ok i rimelig 

mængde. 

 

 

 



Elektroniske spil: 

Der arrangeres specielle spilledage, hvor disse må medbringes, ellers er de ikke tilladt på 

skolen. 

 

Eleverne har adgang til undervisningsspil, på deres iPads. 

 

 

Brug af internettet: 

Det er ikke tilladt at åbne sider af voldelig eller pornografisk karakter. Internettet skal altid 

bruges i undervisnings øjemed. Overholdes dette ikke kan det udløse hjemsendelse, 

advarsel eller bortvisning. 

 

 

Rygning, alkohol, energidrikke o.lign: 

Er ikke tilladt blandt eleverne 

 

Ordentlig påklædning: 

Skolen accepterer ikke bukselinning der hænger længere ned end  5 cm fra talje  

Skolen accepterer ikke bluser der sidder over 5 cm fra bukselinningen  

 

Snekast 

Må foregå i den lille skolegård – der må kun 

vaskes og kastes med blød sne. 

 


