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 Skoleåret 2022/23 

Kodeks for Al-Irchad Skolen 

Nedenfor er Al-Irchad Skolens kodeks, som tager afsæt i Al-Irchad Skolens værdiregler og vision, som er en 

samling af forventninger, regler og retningslinjer, som alle elever skal overholde. Det er ikke kun elevernes 

ansvar at reglerne overholdes, da forældrene er medansvarlige og skal støtte deres børn i overholdelsen af 

reglerne, blandt andet ved at henvise til kodekset og almen god opførsel. Reglerne er til for at fremme og 

fastholde en skole med rammer, der fordrer tryghed og læring. 

 

ADFÆRD 
 

Både elever og forældre står inde for og bakker op om skolens værdigrundlag.  

Hos os taler alle respektfuldt og i en god tone til hinanden.  

 Eleverne er med til at skabe trygge og tillidsfulde rammer på skolen. Det gør de bl.a. ved at indgå i et positivt 

samspil med hinanden med gensidig respekt, der udvikler deres selvværd og deltagelse i skolelivet.  

 Eleverne møder med en positiv, seriøs og målrettet indstilling til læring, og er dermed 

undervisningsparate og modtagelige for undervisning og læring. 

 Ansigter skal være tydelige i undervisningen, dvs. kasketter, huer og halstørklæder må ikke forstyrre 

ansigter, så kommunikation og dermed indlæring forringes. 

 Alle gør sit for at skabe et åbent og ærligt forhold mellem elever og ansatte på skolen. Vi gør vores 

bedste for at læse eventuelle konflikter i fællesskab. Eleverne kontakter en voksen på skolen, når de 

har svært ved at sige fra og at løse konflikten. 

 Elever i indskolingen og på mellemtrinnet må ikke forlade skolens område i frikvarteret uden 

følgeskab af en af skolens ansatte. 

 Eleverne er loyale over for og respekterer skolen, skolens kultur og ansatte – og de indordner sig 

under skolens regler 

Ødelagte og bortkomne ting skal erstattes af den pågældende elevs forældre. 

KOST, SUNDHED OG SYGDOM 

 Ved sygdom skal forældrene inden kl. 8.00 melde fravær ved at ringe til skolens kontor. 

 Hvis eleven bruger medicin regelmæssigt, er det meget vigtigt, at skolen får besked herom, og ekstra 

medicin kan forældrene sørge for ligger på skolen inklusiv instrukser om brug. 

 Mad må ikke spises og tyggegummi ikke tygges i timerne – overtrædelse medfører kontakt af 

forældre. 

 Sodavand, energidrik og slik må ikke være på skolen – overtrædelse medfører kontakt af forældre. 
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 Eleverne må ikke ryge eller tage tobakslignende midler (fx snus, skrå, tyggetobak, e-cigaret mm.) i 

skoletiden - overtrædelse medfører kontakt af forældre. 

 Ej heller må de møde i skole påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer– overtrædelse medfører 

kontakt af forældre. 

Ovenstående regler omkring omgangstone og adfærd gælder på Al-Irchad Skolen såvel som, når vi er 

ude af huset. 

 

ORDEN 

Ved hver times begyndelse skal klasselokalet være i pæn stand, så undervisning ikke forstyrres af rod. Hvis 

ikke klasselokalet er i tilfredsstillende ryddet stand, ryddes der op, og tid brugt på oprydning fratrækkes det 

efterfølgende frikvarter.  

Efter sidste undervisningstime hænges stolene op under bordene - stole, der ikke kan hænge, stilles i en 

række op ad endevæggen.  

IT & MOBILTELEFONER 

 Bærbar computer og oplader skal medbringes hver dag – er elev mødt op uden, noteres fravær og 

forældre kontaktes.  

 Elevernes egne computere skal kunne bruges i undervisningen. Dette betyder, at de skal være opladte 

Der skal desuden være plads til skolerelateret arbejde.  

 Mobiltelefoner afleveres i en ”telefon”-kasse ved ankomst til skolen – telefonerne opbevares i skabet 

og udleveres efter dagens sidste undervisningstime. Evt. brug af mobiltelefoner i undervisningen er 

kun tilladt med lærerens tilladelse 

 Eleverne må ikke tage billeder af skolens øvrige elever, ansatte, forældre eller gæster uden deres 

samtykke, ligesom at eleverne ikke må lægge billeder, navn mm. på de sociale medier uden 

samtykke fra de involverede. 

Bemærk venligst, at en mobiltelefon ikke kan erstatte en bærbar computer i undervisningen. 

EL-LØBEHJUL. 

 Aldersgrænse: 15 år 

 Max 20 km/t 

 Krav om anvendelse af cykelhjelm 

 Følg cykelreglerne - ikke køre på fodgængerarealer (fortove, fodgængerarealer, gågader ect.) 

 Kun én person på el-løbehjulet 

BETALING 

Betaling af skolepenge og SFO, samt øvrige udgifter, skal falde rettidigt. 

 


