Ordensregler på Felsted Centralskole

Samarbejde
På Felsted Centralskole er du, personale og forældre sammen om at skabe en god
skole. Derfor behandler du andre ordentlig og følger disse regler:
Klasseværelserne, legepladserne og gangene er dine opholds- og arbejdsrum. Derfor
er det dig der bedst kan sikre, at der er god orden i dagligdagen, så der er rart at
være, og opryddet når dagen er slut.
Lander en bold på taget, kan den tages ned når gårdvagten kan holde øje med at du
ikke kommer til skade.

Trivsel
For at lære skal du have det godt. Så behandl andre som du gerne selv vil behandles.
Andre vigtige ting for trivslen er: Du er med når modulet starter, pas derfor på tiden
når du leger udenfor og har svært ved at høre klokken. Kun ved særlige lejligheder
hvor det er aftalt, må vi tage slik, chips eller sodavand med. Skolen har ansvaret for
dig i skoletiden, derfor må du ikke forlade skolens område i skoletiden. På vejen til
og fra skolen skal alle passe på hinanden. Er du til fods eller på cykel, skal du benytte
tunnelen for at krydse Sønderborgvej.
Pas på dig selv og pas på hinanden.

Udvikling
Nye muligheder er med til at skabe udvikling. Hvis du har nogle gode ideer, kan du
altid tage dem med til Elevrådet eller snakke med dine lærere eller ledelsen om det.
Når du tager ting med i skolen hjemmefra, som f.eks. mobiltelefoner, skal du passe
ekstra godt på, at det ikke går i stykker, da det er på dit eget ansvar at tage det med.
Det du har med hjemmefra kan du kun bruge i undervisningen når det er aftalt med
din lærer.

Energi
Højt humør og begejstring skaber ny energi. Du skal også gerne have fysisk aktivitet
i din hverdag. Pulsen skal nogle gange op – gerne gennem læring eller leg.
Voldsomme lege, slagsmål og støj tager energien væk.
Boldspil på boldpladserne det er sjovt og ikke andre steder. Så har dine kammerater
mulighed for ikke at blive ramt. Målene er til at score i og klatrestativerne er til at
klatre i. Hvis du bruger tingene til det de er beregnet til, holder de i længere tid!
I fase 2 må du bruge de sydlige boldbaner i de to lange frikvarter i sommerperioden,
når banerne er frigivet. Husk at bruge fodgængerovergangene så du kommer sikkert
frem og tilbage.
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