
Husregler & fælles aftaler 

- giver struktur og tryghed, og kan rykkes efter aftale 

 

Regler er ikke skabt for at begrænse den enkelte, men for at skabe rum for alle! 

 

Vi er mange mennesker, som skal fungere sammen på Aabybro Skole hver dag. Vi lægger 

vægt på et godt miljø, hvor der er plads til forskellighed, og vi tager hensyn til hinanden. Det 

betyder følgende: 

Overordnede regler for hele skolen: 

• Vi færdes roligt indendørs  

• Medarbejderne går til klasselokalerne kl. 7.50. Indtil kl. 7.50 må eleverne opholde 

sig i SFO (hvis de går i SFO) eller på trætrapperne i aulaerne 

• Nødudgangene må KUN benyttes som nødudgang  

• Aabybro Skole er røg- og alkoholfri 

• Cykler og løbehjul anbringes i cykelparkeringen. Rulleskøjter og rullesko bæres i 

hænderne til garderoberne 

• Elevernes mobiltelefoner indsamles eller lægges i garderobeskabene i 

undervisnings- og SFO-tiden. Eleverne i udskolingen må anvende telefonerne i 

frikvartererne 

 

Fællesområder: 

• De store fællesrum i aulaerne er rum for pædagogiske aktiviteter. Boldspil foregår 

udendørs med mindre det er aktiviteter, der er igangsat af en voksen – fx. 

Bordtennis eller læringslege 

• Vi går på betontrapperne – ikke på trætrapperne 

• Når vi holder frikvarter inde opholder vi os på fællesområderne eller i eget 

årgangsområde  

• Medarbejderne i de enkelte årgangsteam finder i fællesskab løsninger i forhold til 

indretning og brugen af gruppe- og fællesrum 

• Vi afleverer altid lokaler og fællesområder, vi har brugt, i samme stand, som vi overtog 

dem.  
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• Eleverne bruger kun køkkener i undervisningssammenhænge. Køkkener rengøres 

efter brug 

• Al affald sorteres ved affaldsstationerne hver dag  

• Der er opdelte pige- og drengetoiletter. Elever benytter toiletter på egen årgang 

med undtagelse af udskolingen  

 

Aulaer: 

• Om eftermiddagen anvendes aula på Kattedamsvej af SFO. I helt særlige tilfælde 

kan aulaen bookes af personale i SFO-tiden, men det kan kun ske ved at kontakte 

SFO-lederen  

• Forældremøder kan ikke afvikles i aula på Kattedamsvej i SFO-tiden. De skal derfor 

afvikles på Aaby Sdr. Gade. Husk at booke aulaen på ASG, når der afholdes 

forældremøder 

• Efter kl. 17 anvendes aulaerne til foreninger. Det betyder, at medarbejderne skal 

booke aulaerne efter kl. 17.00 for at undgå, at der sker dobbeltbooking med en 

forening 

 

Garderober: 

• Vi har vores udetøj i garderoberne – både børn og voksne 

• Vi opbevarer vores idrætstøj i garderoberne 

• Vi opbevarer ikke mad i garderobeskabene 

• Der må ikke skrives på/sættes klistermærker på garderobeskabene 

• Vi tømmer vores garderobeskab og efterlader det åbent til alle ferier (efterårsferie, 

juleferie, påskeferie og sommerferie) 

• Glemte sager lægges i de baljer, der står ved garderoberne. Baljerne tømmes 4 

gange årligt. I udskolingen afleveres glemte sager i en balje på depotet 
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Særligt for indskolingen, herunder SFO: 

• Området for indskolingen er en sko-fri zone for elever og forældre  

• Elever og forældre bruger garderobeindgangen ved aflevering og afhentning 

• Når SFO’en lukkes sikrer pædagogerne at fællesområderne og SFO-lokalerne er 

ryddet op 

 

Særligt for mellemtrinnet: 

• Ind- og udgang sker kun via trappen i aulaen og ved PLC på 1. sal  

• Området for mellemtrinnet er en sko-fri zone for elever og forældre 

 

Særligt for udskolingen: 

• 8.-10. klasse må forlade skolen i pausen 

 

Særligt for PLC: 

• PLC er et læringsområde 

• På PLC færdes man med respekt for de læringsaktiviteter, der er i gang 

• De medarbejdere, der har elever med på PLC, sikrer at der er ryddet op efter brug 

 

Uderegler: 

• Der må kastes med sne på boldbanen bag ASG 

• Der må kastes med sne på arealet mellem DGI-huset og skolen samt på boldbanen 

med græsunderlag ved KDV 

• Der må spilles med læderbold på multibanen og på fodboldbanen, øvrige steder 

spilles der med plasticbold eller lignende 
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• Der må løbes på rulleskøjter og løbehjul på arealet mod byggepladsen ved KDV samt 

på nordsiden ved ASG 

• De første dage med sne appeleres der til, at alle medarbejdere, der har mulighed for 

det, går med ud og bakker op om snereglerne 

 

Reglerne på Aabybro Skole giver struktur og tryghed og kan rykkes efter aftale. Vi har tillid 

til hinanden – tillid til at den enkelte forvalter reglerne med omtanke og sund fornuft. Som 

medarbejdere går vi til hinanden, hvis der er noget, der undrer os, så vi så vidt muligt undgår, 

at børnene kommer i klemme i forskellige fortolkninger af reglerne. 


