God adfærd i hverdagen – Sinding skole
Bøger og andet undervisningsmateriale
Skolen forsyner eleverne med bøger og andet undervisningsmateriale til brug i
undervisningen. Hvis noget bliver væk eller ødelagt, kan skolen forlange det
erstattet. Alle flergangsmaterialer skal indbindes og forsynes med elevens navn.

Frikvarter
Skolen skal medvirke til at eleverne oplever skolen som et trygt og rart sted at
være, hvor man kan opleve fællesskabet, som en ramme for den enkeltes trivsel
og udvikling. I frikvartererne er der en gårdvagtsordning. Eleverne kan således
altid komme i kontakt med en voksen.

Gangregler
Vis hensyn og vær opmærksom – leg, gå og løb uden at genere andre. Behandl
skolens ting ordentligt, fortæl, hvis du kommer til at ødelægge noget og ryd op
efter dig selv!
Idræt
Der omklædes og bades i forbindelse med idræt og svømning. Af helbredsmæssige grunde, kan eleven, efter skriftlig anmodning fra hjemmet, fritages for at
deltage i idræt og svømning. Eleven skal dog fortsat møde op til undervisningen.
Rengøring
Eleverne ved Sinding skole deltager hver dag i rengøringen af skolen. Det betyder,
at de har nogle opgaver, som skal udføres i klassen, inden de går hjem.

Rulleskøjter, løbehjul, skateboard osv.
Legeredskaber af denne type, må benyttes i skoletiden og i SFO. Alle skal bære
cykelhjelm. Dog anbefaler vi, at eleverne anvender beskyttelsesudstyr (hånd- og
knæbeskyttere).

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken ude eller inde. Det gælder
al form for tobak, snus og E-cigaretter.
Sneregler
Når det er snevejr, foregår al kast med sne på fodboldbanen bagved skolen. Husk
Fair Play – enten er man med og bliver på fodboldbanen eller også er man ikke
med og bliver uden for arealet. Sneboldkamp skal være sjovt for ALLE!
Svømning
Skolen tilbyder 2 ugers intensiv svømmeundervisning for 4.årgang i løbet af
skoleåret.

Tilsyn
Skoledagen starter hver dag kl. 07.45. Vi tilbyder tilsyn med fremmødte elever fra
07.30 og opfordrer derfor til, at eleverne først møder herefter.
For elever i 0. – 4. kl., der møder inden kl. 07.45, tilbyder vi morgen-SFO.
Tilsynet ophører 10 min. efter skoledagens afslutning, med mindre børnene skal
vente længere tid på skolebussen.
Toiletregler
•
•

Vask hænderne grundigt med sæbe efter toiletbesøg
Efterlad toilettet, som du gerne selv vil bruge det!

Undgå smitte
•

Vask ofte hænder med sæbe
Smitte sætter sig på hænderne og smitter direkte, når vi giver hånd til
andre, og indirekte, når vi for eksempel trykker et håndtag.

•

Bliv hjemme, når du er syg

Smitte spreder sig lynhurtigt på skoler og i institutioner. Skolen kontakter
hjemmet, hvis barnet viser sygdomstegn i skoletiden.

Retningslinjer
Børneorm: Skal være i behandling.
Børnesår: Må komme, når sårene er tørret ind og skorperne faldet af, og barnet
dermed er smittefri.
Forkølelsessår: Skal være i behandling.
Halsbetændelse: Skal være feberfri og kunne følge dagen.
Influenza: Skal være feberfri og kunne følge dagen.
Lungebetændelse: Må komme, når de er feberfri og kan følge dagen.
Lus: Hvis barn opdages med levende lus, kontaktes forældre og behandles inden
de igen møder. Børn med længere hår bør have håret sat op ind til, de bliver
hentet.
Lussingesyge: Lussingesyge smitter en uge før udbrud. Børn med sygdomstegn
må derfor godt være i skole.
Skoldkopper: Skoldkopper smitter frem til sårdannelsen og børn må ikke møde
før alle sår/blærer er tørre.
Øjenbetændelse: Skal være i behandling.

