Herstedvester Skole skal kendes på:
Trivsel og ansvar
•

at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted
med tydelige, aftalte rammer, med en god omgangstone og en god atmosfære

•

at vores skole er et sted, hvor samarbejde og engagement er basis for, at alle trives

Fællesskab og dialog
•

at vi alle indgår i forpligtende fællesskab og dialog

•

at vi alle anerkender og respekterer hinanden, hinandens opgaver og de demokratiske
processer

Læring og udvikling
•

at vi alle udfordres som enkelte individer og sammen,

•

så de personlige, kreative, faglige og sociale kompetencer
udvikles optimalt
engagement og begejstring, så ildsjæle kan vokse

•

et personale med høj faglighed og professionalisme

•

at vi alle har gode refleksions- og evalueringskompetencer

1. Regler for fællesrum – aftales ved starten af hvert skoleår af lærere og klasser.
For afsnit A , B , C, D og Lærkelængens vedkommende af lærere, SFO-pædagoger og børn.
Reglerne opslås i fællesrummene, samt lægges på Intra af Teamkoordinatorerne ved starten
af hvert skoleår.
2. 0.-3. klasserne spiser i klasselokalerne. Øvrige elever spiser i kantinen.
3. - Eleverne i 0.- 3. klasse må kun forlade skolen med lærer- og forældretilladelse.
- Eleverne i 4.- 6. klasse må kun forlade skolen med lærertilladelse.
- Eleverne i 7.- 9. klasse må kun forlade skolen i 10-frikvarteret og i spisepausen, og i
eventuelle mellemtimer, hvis skolen har modtaget tilsagn fra hjemmet..
I undervisningssammenhæng, som kræver væk fra skolen aktivitet, er lærertilladelse alene
nødvendig.
4. Af hensyn til de små elever, er det ikke tilladt at cykle på stien mellem indskolingen og
kontorbygningen mellem kl. 08.00 og 17.00 på skoledage. Cykler skal stilles ved de anviste
pladser.
5. Skolens rygepolitik skal følges.
6. Indskolingen må kaste med sne ved legepladser og boldburet, men ikke på stierne ved
kontorbygningen og nærarealerne (ud for hver klasse).
Mellemtrin og udskoling må kun kaste med sne på den store boldbane.

Fastsat i MED udvalget 2-9-09
Fastsat i skolebestyrelsen 18-01-11

