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Det er dejligt, når du taler til din daglige omgangskreds i en venlig og behagelig tone. Du er fuld af liv
og energi, og som rollemodel for andre viderebringer du Amagerskolens ånd.
”Tal ordentligt - det betaler sig”
Skoledagens start
Du må møde 10 minutter før første lektion; der er ikke opsyn tidligere. Dog må elever, som er
afhængige af bus/taxa møde tidligere.
Nogle af dine kammerater er medlemmer af skolepatruljen, og du skal rette dig efter deres
anvisninger. Din cykel eller knallert skal være anbragt på anvist plads eller i cykelskur, mens du er i
skole.
Frikvarter
Som udgangspunkt skal eleverne i 0.-6. klasse være ude i alle frikvarterer. Efter aftale med de
tilsynsførende lærere må fredelige aktiviteter foregå i dit eget klasselokale eller centralrum.
Som udgangspunkt kan eleverne i 7.-9. klasse være inde i alle frikvarterer, med mindre andet er
bestemt af lærerne.
Alle skal bruge de affaldsbeholdere, der er opstillet.
Skulle du på en eller anden måde komme til at beskadige noget, meddeler du straks dette til din lærer
eller til skolens kontor.
Forlade skolen i skoletiden
Eleverne må i skoletiden ikke forlade skolens grund uden aftale mellem hjem og skole (lægebesøg,
sygdom o.lign.)
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Hvis du overtræder reglen om at ikke at måtte forlade skolen, bliver du indkaldt til samtale hos
afdelingslederen, hvorefter der bliver sendt besked til hjemmet.
Hvis du gentagne gange forlader skolen uden tilladelse, vil dine forældre blive indkaldt til samtale på
skolen.
Idræt/bad
Når du fysisk deltager i idrætslektioner, er det med efterfølgende bad.
Hvis en elev gentagne gange ikke går i bad efter idræt, kontaktes hjemmet.
Fravær
Hvis du har været fraværende fra skolen, skal dine forældre give skriftlig besked til teamet om
grunden hertil.
Skal du have fri fra skolen, skal dine forældre forinden give skolen besked herom med begrundelse.
Drejer det sig om en enkelt time eller om en enkelt dag, gives tilladelsen af dine lærere. Drejer det sig
om mere end en dag, gives tilladelsen af skolens leder.
Elever og mobiltelefoner
Medbringes mobiltelefon i skolen er det altid på eget ansvar, også hvis telefonen er inddraget af
skolens personale.
Mobiltelefoner skal være på lydløs, og opbevares som anvist af medarbejderteamet, når du har
lektioner. Undtagelse herfra er, når medarbejderen giver tilladelse til at anvende mobiltelefonen til fag
relevante aktiviteter.
Brug af mobiltelefoner til mobilmobning er ikke tilladt, og forældre vil straks blive kontaktet.
Ved overtrædelse af skolens mobilregler inddrager læreren mobiltelefonen, hvorefter den kan
afhentes på skolens kontor efter din sidste lektion.
Kontoret fører liste over inddragne telefoner. Hvis du får inddraget din mobiltelefon to eller flere
gange, skriver kontoret til dine forældre.
Hvis du låner en mobiltelefon, er du underlagt samme regler og konsekvenser, som hvis det var din
egen. Problemer, opstået i forbindelse med lånet, er alene en sag mellem dig og udlåner.
Rygning
Det er efter kommunale retningslinjer IKKE tilladt, at ryge på skolens matrikel.
Skolens ledelse går i dialog med forældrene ved overtrædelse.
Skolen aftaler mulig hjælp til skolens elever via SSP til skolens rygere.
Skolens it-netværk
Download af ulovligt materiale er forbudt i følge ophavsretsloven.
Misbrug af skolens netværk vil blive meldt til rette myndighed.

Godkendt af bestyrelsen 31. maj 2017

