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Konsekvenser ved brud på ordensreglerne på Rolf Krake 

Skolen 
 
Ordensregel der brydes: Konsekvens: 

1. Høflig omgangstone Hvis en elev ikke overholder reglerne for en høflig 
omgangstone: 

1. Påtale/samtale med eleven 
2. Hvis dette ikke er nok: 

Læreren orienterer klasselæreren. 
Klasselæreren kontakter hjemmet. 

3. Ved grove overtrædelser inddrages Ledel-
sen. 

2. Hensynsfuld påklæd-

ning 

Hvis en elev ikke overholder reglerne for hensyns-
fuld påklædning: 

1. Påtale/samtale med eleven 
2. Klasselæreren kontakter hjemmet 
3. Ledelsen inddrages 

3. Rigtig brug af mobil-

telefon 

Hvis en elev misbruger mobiltelefonen: 
1. gang: Mobiltelefonen vil blive inddraget til 

efter skoletid af skolen. 
2. Ved gentagelser vil hjemmet blive kontaktet 

af klasselæreren. 
4. Ordentlig brug af sko-

lens inventar 

Hvis skolens inventar og materialer beskadiges: 
1. Eleven vil blive gjort erstatningsansvarlig for 

de bøger, undervisningsmaterialer og andet 
inventar, der er ødelagt. Ledelsen inddrages. 

5. God opførsel i frikvar-

terer 

Hvis en elev ikke overholder reglerne for god opfør-
sel: 

1. Påtale/samtale med eleven 
2. Eleven kan af en lærer pålægges tvungen 

udeordning eller indeordning i op til resten 
af dagen. Klasselæreren orienteres. 

3. Hvis dette ikke er nok: Klasselæreren kon-
takter hjemmet. Ved grove overtrædelser 
inddrages ledelsen. 

6. Ophold på skolen i 

skoletiden 

Hvis skolen forlades af en elev, uden eleven har til-
ladelse hertil: 

1. gang: Eleven mister det privilegium at have 
lov at forlade skolen i mellemtimer (gælder 
kun elever i 7.-9. klasse). 

2. gang og herefter: Klasselæreren kontakter 
hjemmet. 

7. Møde til tiden Hvis en elev kommer for sent til timerne: 
1. Ved gentagelser kontakter klasselæreren 

hjemmet. 
2. Ved pjækkeri inddrages ledelsen. 

8. Forbud mod rygning 

mv. 

Hvis en elev ryger, drikker eller tager euforiserende 
stoffer: 

1. Klasselæreren kontakter hjemmet og ledel-
sen inddrages. 
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