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Folkeskolen er en grundpille i det danske samfund og på Fredensborg skole og SFO ønsker vi, at alle 
deltagere i fælleskabet tager ansvar. Hjemmet har en væsentlig indflydelse på barnets indstilling til 
arbejdet i skolen. Derfor vil et samarbejde byggende på gensidig tillid være af overordentlig stor 
betydning for arbejdet på skolen og dermed elevens udbytte af undervisningen.  
 
Ordensreglerne på Fredensborg skole og SFO skal medvirke til at sikre, at alle elever trives i skolen og 
har det bedste udgangspunkt for læring og trivsel. Vi ønsker en skole, hvor der er plads til alle elever, 
forældre og medarbejdere, der vil skolen og det fællesskab folkeskolen er. Et fællesskab, hvor fælles 
ansvar, respekt og engagement er nøgleord i hverdagen. 
 
Fredensborg skole og SFO forventer, at alle gør deres bedste, går positivt ind i samarbejdet mellem skole 
og hjem med det formål, at alle elever skal gives de bedste betingelser for læring, trivsel og dannelse. 
Fredensborg skole har fokus på den gode skole og den gode skolegang. Derfor griber vi ind overfor dårlig 
adfærd og forventer, at alle voksne omkring skolens elever samarbejder for den gode skole, hvor alle 
elever er trygge i deres læring og udvikling. 
 
Hvad betyder det i praksis?  
Ovenstående betyder, at eleverne efter bedste evne skal udføre det arbejde og følge de anvisninger, der 
gives dem og i alle forhold vise god opførsel.  
 
Vi forventer, at eleverne respekterer en god omgangstone. Krænkende, vulgær eller groft sprogbrug 
accepteres ikke. På Fredensborg skole tolererer vi ikke mobning og krænkende adfærd.  
 
På Fredensborg skole har vi nultolerance overfor rygning, alkohol og andre former for rusmidler. 
 
Vi har forventninger til, at der bliver passet på skolens ting og inventar. Hvis det modsatte viser sig og 
elever udøver hærværk på inventar og eller bygninger, laver graffiti eller anden ødelæggelse, vil 
skaderne blive udbedret på forældrenes regning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanktionsmuligheder 
Ifølge Folkeskoleloven har Folkeskolen forskellige 
sanktionsmuligheder overfor elever, der ikke følger 
ordensreglerne. Skolens ledelse har til enhver tid ret til at gøre 
disse sanktioner gældende, hvis elever udviser adfærd, der ikke 
er i overensstemmelse med skolens ordensregler og værdier jf. 
undervisningsministeriets ”fremme af god orden i folkeskolen” - 
https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/ro-
og-klasseledelse/fremme-af-god-orden-i-folkeskolen 
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Retningslinjer for de forskellige matrikler 
 

Benediktevej  
Udenfor på skolen 

o Alle klasser er ude, medmindre der er en lærer i klasseværelset.  
o 0.-1. klasse må spille fodbold på gummifliserne.  

o 2.-5. klasse er på skift i fodboldburet i pauserne efter en udarbejdet plan.  Kun den klasse, der er 
angivet i planen, må opholde sig i fodboldburet.  

o I skolegården må der spilles blødt boldspil, som f.eks. ost.  Her må der ikke anvendes fodbolde 
eller læderbolde. 

o Der må løbes på løbehjul og skateboard på parkeringspladsen i området omkring kys- og kør-
rundkørslen, men ikke ved cykelstativerne eller på fortovet. Eleverne skal have hjelm på.  

o I kys- og kør-rundkørslen må der spilles basket.  

o Der må kun kastes med sne i Buret.  
 
Indenfor på skolen 

o Der spises kun i klasserne – eller i skolegården, hvis en lærer har givet lov og er med. 
o Jakker og kasketter skal hænges i garderoben. 
o Når klasselokalet forlades efter sidste lektion, skal stolene sættes op, og der skal fejes. 
o Mobiltelefoner skal være slukkede i hele skoletiden for 0.-3. klasse, medmindre læreren giver 

tilladelse til f. eks. at ringe hjem.  4. og 5. klasserne må gerne have mobilen tændt i pauserne, 
medmindre andet aftales med læreren.  

o Mandag må der spilles på devices – gælder alle elever.  
 
 

Vilhelmsro 
Udenfor på skolen 

o Humlebækvej må ikke krydses, når man kommer til skolen – brug stierne. 
o Boldspil foregår på de to boldbaner efter den udarbejdede plan. 
o 6.-10. klasse må færdes på hele skolens areal. 
o Ingen færdsel på træterrasserne i undervisningstiden. 
o Ingen løbehjul og skateboards på træterrasserne. 
o Der må kun kastes med sne på boldbanen. 

 
Indenfor på skolen 

o Eleverne skal have indesko på, når de færdes indenfor på skolen. 
o Jakker og kasketter skal hænges i garderoben. 
o Alle elever skal holde orden i deres ting i garderoben. 
o Spisning skal foregå ved bordene i klassen, ved bordene i husene eller i kantinen. 
o Samtaleanlæg og betjeningspanel må kun bruges af de voksne. 
o Når klasselokalet forlades efter sidste lektion, skal stolene sættes op, og der skal fejes. 
o Klasselokalerne låses efter sidste lektion, og eleverne kan herefter opholde sig på fællesarealer 

eller på biblioteket, indtil skolen lukker kl. 16 (eleverne skal være ude kl. 16). 
o Når eleverne færdes rundt på skolen, skal det foregå stille og roligt – vis især hensyn, når der er 

undervisning. 
o Ingen udgang via branddøre og brandtrapper. 
o Klasserne i de enkelte huse laver aftaler om brug af køkkenet. 
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Karlebo 
Udenfor  på Karlebo 

o Der må kun kastes med sne på græsplænen. 
o Eleverne er ude i al slags vejr – kun inde ved lyn og torden. 
o Der må kun være et barn på svævebanen af gangen.  

 
Indenfor på Karlebo 

o Ingen kasketter/huer eller hætter indenfor. 
o Mobiltelefoner samles ind i 1. lektion. 
o Husk at banke på døren til lærerværelset, før man går ind.  

 

Lundely SFO 
Udenfor på Lundely 

o Der må løbes udenfor – indenfor går man. 
o Spisning foregår ved bordene. 
o Alle rydder op efter sig selv – både ved spisning og aktiviteter. 
o Der må køres på Mooncar ved aftalt område, foran Valhalla og Træværkstedet. 
o Egne cykler er parkeret, til man skal hjem. 
o Hvis der er flag oppe, kan legepladsen bag Hyggeren benyttes.   
o Lundelys usynlige hegn respekteres – man går ikke uden for matriklen uden aftale og med en 

voksen. 
 

Indenfor på Lundely 
o Alle har inde-sko på i vinterhalvåret.  
o Der er sko-frit område på stuerne for forældrene, når de henter deres barn. 
o Mobiltelefoner ligger i tasken, når man er i Lundely. 
o Rulleskøjter, skateboard m.m. foregår kun efter aftale med de voksne og kun med behørigt 

sikkerhedsudstyr.  

 

Kaspo SFO 
Udenfor på Kaspo 

o Der må køre på Mooncar i samråd med de voksne i skolegården. 
o Kaspos usynlige hegn respekteres – man går ikke uden for matriklen uden aftale og med en 

voksen. 
o Rulleskøjter, skateboard m.m. foregår kun efter aftale med de voksne og kun med behørigt 

sikkerhedsudstyr.  
o Egne cykler er parkeret, til man skal hjem. 

 
Indenfor på Kaspo 

o Spisning foregår ved bordene i Alrummet. 
o Alle rydder op efter sig selv – både ved spisning og aktiviteter. 
o Allehar inde-sko på i vinterhalvåret. 
o Der er sko-frit område for forældrene, når de henter deres barn. 
o Mobiltelefoner for SFO 1 børn ligger i tasken, når man er i Kaspo. 
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Klub Fredensborg SFOII 
Udenfor på klubben 

o Der må løbes udenfor – indenfor går man. 
o Brug af klubbens eller eget skateboard, løbehjul, trick-cykler eller rulleskøjter foregår med hjelm 

på. 
o Snekastning foregår kun i boldburet, og med dem som er aktivt med. 

 
Indenfor på klubben  

o Spisning foregår ved et bord uden hovedbeklædning og uden brug af mobiltelefon. Gælder både 
inde og ude. 

o Alle rydder op efter sig selv – både ved spisning og aktiviteter. 
o PS4 og PC benyttes efter de gældende regler og kun i det tidsrum der er tildelt. 
o Mobiltelefonen bruges hensynsfuldt. HUSK ingen billeder af børn eller voksne uden du har fået 

lov. 
o Ingen udendørssko eller udendørstøj indenfor i vinterhalvåret. Vi anbefaler brug af indesko. 
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