Pause-kultur og ordensregler på Hældagerskolen
Vi ønsker, at eleverne på Hældagerskolen kan holde pauser i et trygt og rart miljø, hvor alle
behandler hinanden og skolen ordentligt. Kulturen i pauserne skal være båret af de to
overordnede hovedregler:
- Vis hensyn
- Tænk dig om
Følgende anvisninger gælder alle skolens elever:
- Der må gerne løbes på gangene, men altid under hensyn til andre.
- Elever er velkomne fra kl. 7.50 med mindre man er tilmeldt morgen-SFO. Blokkene
er låst indtil da.
- Der må i skoletiden anvendes rulleskøjter, skateboard og løbehjul mv. på
basketbanen udenfor, hvis man har hjelm på. Man må ikke bruge løbehjul,
rulleskøjter mv. indenfor.
- Der må ikke cykles i pauserne.
- På området ud mod Hældagervej skal eleverne opholde sig bag stien, væk fra vejen.
- Elever må ikke opholde sig på parkeringspladsen i skoletiden
- Man må opholde sig på boldbanerne.
- Eleverne skal spise i klassen
- Elever må ikke forlade skolen i skoletiden, med mindre dette er aftalt med en lærer.
- Multibanen (Isabella-Parken) må benyttes efter følgende skema.

9.50-10.20
12.05-12.35
14.05-14.15

Mandag
6. årgang
9. årgang
Frit

Tirsdag
7. årgang
8. årgang
frit

Onsdag
8. årgang
6. årgang
Frit

Torsdag
9. årgang
7. årgang
frit

fredag
5. årgang
4. årgang
frit

Sneregler:
Der må leges med sne alle steder udenfor (bygges snemænd mm). Skal der kastes med sne
foregår det på sportspladsen for 4. – 9. årgang. I Grønnegården mellem blok 5 og 6 for 0.-3
årgang, i Grønnegården mellem blok 6 og 7 må 4.-5. klasserne også kaste med sne.
Elever i centerafdelingen må kaste med sne på boldbanen imellem blok 4 og 5.
Er der sne er der brug for ekstra kollega-hjælp ifht. bemanding i pauser. Det betyder, at alle
som har mulighed for det, skal agere ekstra pausevagter udenfor.

Ordensregler
Derudover er der lovgivningsmæssige og sikkerhedsmæssige regler: Evakueringsinstruksen
følges i tilfælde af brand.
Det er ikke tilladt at ryge på skolen. Der skal være voksne i hallen samt i fysik- og
sløjdlokalerne, hvis der er elever i lokalerne. I øvrigt: Elever skal forlade skolen, når
skoledagen er slut - med mindre eleven skal i Myren, SFO2. Den enkelte lærer kan lave
særlige aftaler med enkeltelever.
Terrassedørene må kun benyttes mellem påske og efterårsferien. Det enkelte team kan i
fællesskab beslutte yderligere regler for deres elever.
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