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Regelsæt for Næstved Fri Skole

Generelle regler
G-1 Alle skolemødemedlemmer har et ansvar for at medvirke til at
skabe et sundt og demokratisk skolemiljø med størst mulig plads til
den enkelte.

G-2 Alle personer, dyr og ting skal behandles med respekt.

G-3 Det er ikke tilladt at forstyrre aktiviteter.

G-4 Det er ikke tilladt at tage andres ting.

G-5 I alt hvad man foretager sig, har man selv ansvaret for, at man
ikke udsætter sig selv eller andre for unødig fare.

G-6 Det er ikke tilladt at ryge eller indtage alkohol på skolens
område i skole/arbejdstid - kl. 7.30-16.30 (kl 15.30 om fredagen)

G-7 Det er ikke tilladt for skolens elever at indtage eller være
påvirket af energidrikke (red bull, monster, booster etc.) alkohol,
ryge, tage snus inkl. e-cigaretter, hverken på eller uden for skolens
grund i skoletiden  kl. 7.30 -16.30 (kl 15.30 om fredagen)

G-8 Alle skolens regler gælder også for transport i bussen.

G-9 Fysisk og psykisk vold er ikke tilladt.

G-10 PEGI-regler gælder for computerspil og film. Der kan søges om
dispensation på skolemødet.

G-11 Levende regler er regler som er periodiske. Alle levende regler
bliver taget op hvert år. Levende regler kan godkendes på både
skolemødet og morgenmødet.
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G-12 Alle der er på skolen, når der er morgenmøde, skal deltage i
mødet. Det er muligt at bede om fri fra morgenmøde. Man skal
spørge den voksne morgenmødeleder om fri fra morgenmødet.

G-13 Valg af Elevrepræsentant i bestyrelsen
§1. Valg af elevrepræsentant foregår første skolemøde efter hveranden generalforsamling
startende 2020 (dvs.alle lige år)
§2 Skoleleder eller elevrepræsentant skal annoncere valget senest 14 dage før.
§3. Der skal vælges 1 repræsentant og min. 1 suppleant.
§4.1 Valget foregår ved hemmelig afstemning på skolemødet.
§4.2 Skolemødemedlemmer har stemmeret.
§4.3 Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning

G-14 Diskriminiation
Diskriminiation og/eller diskriminerende udtalelser pga etnicitet, Religion, køn osv er ikke tilladt

Sikkerhedsregler

S-1 Al leg med ild er forbudt.

S-2 Laserlygter er ikke tilladt på skolen.

S-3 Man må ikke gå ud på isen uden skolelederens tilladelse.

S-4 Man må ikke medbringe fyrværkeri på skolen.

S-5 Brandmateriel må kun bruges i forbindelse med brand eller anden
nødsituation.

S-6 Man skal altid være mindst 3 sammen når man er ved
branddammen/gadekæret.

S-7 Det er ikke tilladt at have kniv med i skole.

S-8 Man må ikke medbringe slangebøsse/air
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softgun/splatter/hardball/paintball eller andre våben der hører under
våbenloven.

S- 9 Det er ikke tilladt at tage snore omkring halsen.

S-10 Man må ikke lege jackass eller lign. på skolen.

S-11 Man må ikke medbringe bue eller pil på skolen.

S-13 Man må ikke lege med døre.

S-14 Det er ikke tilladt at lege med deodoranter, parfume,
rengøringsmidler og lignende.

S-15 Det er ikke tilladt at tage gløder ud fra bål.

S-16 Det er kun tilladt at brænde træ, blade og kogler, ikke plastik
og lignende.

S-17 Man skal enten have en tilsluttet vandslange i nærheden eller
1-2 spande vand, i tilfælde af at der kommer ild uden for bålet.

S-18 Man skal have hjelm og fuld beskyttelse på når man kører på
rulleskøjter, wave-board, skateboard, eller lign.

S-19 Når man bruger El-Kedlen, skal alle Urskovselever og Goplerelever
have hjælp fra en voksen. De skal blive i enten tekøkkenet eller
Kolossalen, når de indtager de varme drikke.

S-20 Snitteregler
1. Snitteaktiviteten skal altid være sammen med en voksen.
2. Sid med spredte ben, når du snitter
3. Du må ikke snitte, hvis der er nogen personer foran dig - gå derfor

heller ikke foran én der snitter.
4. Snit væk fra dig selv og nedad.
5. Når du går med kniven skal den være i skeden.
6. Hold kniven ren og skarp.
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Mødepligtsregler
M-1 Elever skal være på skolen fra kl. 9-14 .
Såfremt der ikke er timer på skemaet i ovenstående tidsrum,
betragtes ikke skemalagte timer som socialt læringsrum, hvor de
gode elev initiativer opstår.
Der kan dispenseres for reglen iflg. aftale med forældre og
kontaktlærer

M-2 Fravær, der ikke er sygdomsfravær, skal godkendes af ens
kontaktlærer hvis det er 3 eller færre dage. Hvis det er mere end 3
dage skal det godkendes på skolemødet.
M-3 Ved fravær p.g.a. sygdom skal skolen gives besked på første
sygedag.

Skolemøde Procedure

Sk-1 Ethvert skolemødemedlem kan søge skolens regler og
procedurer ændret ved at stille forslag til skolemødet.

Sk-2 Kun elever og fastansatte, er skolemødemedlemmer og har
stemmeret.

Sk-3 Afstemning på skolemødet sker ved håndsoprækning.

Sk-4 Skolemødet holdes 1 gang ugentligt.

Sk-5 At være med til skolemødet er frivilligt, og man må kun komme og gå
mellem punkter.
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Sk-6 Punkter til Skolemødet skal hænges op på opslagstavlen, eller
afleveres til den ansvarlige senest klokken 9 onsdag morgen.

Sk-7 Når ét medlem af Skolemødet anmoder om at få en sag til 2.
behandling, kan evt. beslutninger om pågældende sag først tages
ved 2. behandling. 2. behandlinger kan tidligst behandles på næste
ordinære skolemøde.

Sk-8 Mødelederen skal sørge for, at skolemøde proceduren bliver
overholdt. Mødelederen kan give en person, der forstyrrer, en advarsel, og
hvis det ikke hjælper kan han/hun bede vedkommende om at gå ud.

Sk-9 Når behandling af en klage videresendes fra retsmødet til
skolemødet, bliver den  klagen handler om henstillet om at være til stede.

Sk-10 Et forslag udsættes til næste gang hvis forslagsstilleren ikke er på
skolen. Hvis forslagsstilleren er på skolen men ikke er kommet til
skolemødet falder punktet medmindre der er nogen der overtager punktet.

Sk-11 Ønsker et skolemødemedlem at Skolemødet tager en af Skolemødet
allerede færdigbehandlet sag op igen inden for en måned, skal der
foreligge en begrundet anmodning, som Skolemødet skal tage stilling til
inden sagen behandles igen.

Sk-12 Man kan kun stemme ved et punkt på skolemøde, hvis man har
været til stede under hele punktet.

Sk-13 Efter bevilling skal det bevilligede indkøbes og regnskab føres inden
1 måned ellers bortfalder bevillingen.

Sk-14 Retsmødet indstiller sager/elever til Retso, Retso indstiller
herefter sager/elever til skolemødet. Skolemødet giver grønt og gult
kort, Retso henviser til skoleleder og personalegruppe, som herefter
kan give et rødt kort, og dermed kan en elev blive bortvist fra
skolen. Med hvert kort vil der være en forældrekontakt.

Sk-15 Under særlige omstændigheder, kan en elev blive bortvist fra
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skolen, uden om denne ordning.

Ekstraordinært skolemøde

Esk-1 Indkaldelse til ekstraordinært skolemøde skal ske med 24
timers varsel. Opslag om ekstraordinært skolemøde skal hænges op
på *skolemødeopslagstavlen i entreen*. Klokken skal bruges til at
kalde sammen med lige før det ekstraordinære skolemøde starter.

Esk-2 Mindst 6 skolemødemedlemmer kan indkalde til akut
ekstraordinært skolemøde efter følgende procedure: Indkaldelse
med dato, starttidspunkt samt dagsorden, skal være *på
skolemødeopslagstavlen* senest 30 minutter før mødet. Alle dem,
der er på skolen 30 minutter før mødet, skal modtage en mundtlig
indkaldelse samt dagsorden.

Esk-3 Ekstraordinært skolemøde starter med, at der vælges
mødeleder og referent. Hvis den faste skole-mødeleder er på skolen,
leder han/hun mødet.

Esk-4 Hvis der opstår situationer, som ikke er beskrevet eller dækket
af ”Næstved Fri Skoles regler”, kan mødeleder bestemme den
procedure som skal følges.

Esk-5 Den faste mødeleder eller stedfortræder skal orienteres og
godkende at mødet holdes, hvis han/hun ikke kan være til stede.

Esk-6 Mødets første punkt er konstatering af om mødet er indkaldt
korrekt.

Esk-7 Orientering ved morgenmøde betragtes som lovlig indkaldelse.
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Retsmøde
R-1 Formålet med at give en person en konsekvens for overtrædelse
af skolens regler er at beskytte skolens demokratiske system, samt
at gøre det enkelte menneske ansvarligt. Konsekvenserne skal
derfor overholdes.

R-2 Kun den som har skrevet en klage, kan slette den.

R-3 En konsekvens kan appelleres til Retso, appelleres en sag
træder konsekvensen ud af kraft indtil Retso har behandlet appellen.

R-4 Retso består af alle retsmødeledere og lærere som er med i
retsmødet.

R-5 En G-9 klage, behandles på retsmødet, og går videre til Retso
som tager stilling til videre forløb.

R-6
Der er ikke muligt at få en klage udsat med mindre det er læreren i
den pågældende undervisningstime der beder om udsættelse.
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Regler for at færdes uden for skolen
Udg-0 Principbeslutning om at man skal være skolemødemedlem for
at få udgangstilladelse og være i salen uden voksen
(tilføjet 19/9-18)

Udg-1 Man skal godkendes til at gå udenfor skolens område (dvs.
skolens grund + boldbanen) på egen hånd. Man kan ikke tage
ansvaret for en anden, der ikke har udgangstilladelse.

Man kan søge om 4 forskellige udgangstilladelser.

1. Gå over til salen.

2. Salen.

3. Lokal udgangstilladelse.

4. Fuld udgangstilladelse.

For at få udgangstilladelse skal man ansøge skolemødet.
Forældrene til én der har fået udgangstilladelse orienteres /pr.
brev/ om tilladelsen og reglerne og bedes skrive under at/om det er
ok med dem.

Udg-2 Forlader et skolemødemedlem skolens område i mødetiden
skal der gives besked herom.
Der skal gives besked om
A) hvornår
B) hvorhen
C) tidspunkt for forventet tilbagekomst.
Mindst en af personerne skal have ur på og kunne klokken. Man
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skriver disse ting i “Bogen” eller får andre til at gøre det.

Udg-3 Når man er på tur med skolen, er det dem der arrangerer
turen der bestemmer - f.eks.
om man skal gå i en samlet flok eller andre ting om, hvordan man
må færdes.

Udg-4 Ved færdsel uden for skolen vises skolens ansigt udadtil. Man
må med sin opførsel ikke vække anstød. Særlige regler gældende på
et besøgssted skal overholdes.

Udg-5 Man behøver ikke at være godkendt for at gå på boldbanen,
men man skal skrive sig i “Bogen”.
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De levende regler

Økonomi
D-1 Morgenmødet kan bevilge op til 600 kroner ad gangen, alle beløb over
600 kroner kan tages op på skolemødet.

Lokale Regler

L-1 Stillerum: Det er ikke tilladt at snakke højt, råbe eller løbe i rummene.
Stille samtale tilladt, hvis det ikke forstyrrer andre. Gemmelege er ikke
tilladt.

L-2 Rum der ikke er stillerum: Samtale over almindeligt samtaleniveau
tilladt, men ingen løben.

L-3 Man skal rydde op efter sig selv, når en aktivitet er færdig, og inden
man forlader lokalet.

L-4 Når der spilles musik eller på anden måde støjes, skal der tages
hensyn til alle andre.

L-5 Når der støjes i et rum op til et stillerum, er det de personer, der
støjer, der skal sørge for at holde døren lukket.

L-6 Der må ikke spilles musik i gennemgangsrum, kun i rum hvor døren
kan lukkes.

L-7 Fødder med sko må ikke placeres på bordene, væggene eller op ad
møblerne. Fødder uden sko må ikke placeres på bordene.

L-8 Rulleskøjter, skateboard og lign. må kun bruges udendørs.
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L-9 Alle skal have Indesko på indenfor fra efterårsferien af og frem til
Påskeferie. Der skal kunne søges dispensation for reglen.

L-10 Fredags Rengøring – Rengøring meddeles på morgenmødet.  Hvis
rengøringen ikke er i gang ½ time efter morgenmødet kan rummet lukkes.

L-15 Regler for leg med træklodser. For at bruge træklodserne skal man
spørge De gulv ansvarlige eftermiddags ansvarlige.

L-17 EL Kedel: se Sikkerhedsregel S-19

L-18 Regel: Neglelak med opløsningsmidler skal påføres uden for.

L-19 Dippedutrumsregler
1. Dippedutrummet og de ting, der hører til i rummet, må kun

benyttets efter aftale med de voksne på gulvet.
2. Spil og lignende fra dippedutrummet må ikke forlade kolossalen

(medmindre andet er aftalt)
3. I frokostpausen mellem 12 og 12:30 er det ikke muligt at spille spil

fra dippedutrummet
4. Der ikke kan lånes spil fra Dippedutrummet, mens der er

fredagsrengøring

L-20 Mad under trappen
der ikke må ikke spise mad under trappen

L-21 Service i M-rum
Der må ikke medbringes service i M-rummet

L-19.1 Regel Hængekøjer (rev. 30/08/2017):
1. Der må max. Være 2 personer i hængekøjen ad gangen
2. Hængekøjen må max. Bruges 15 min. ad gangen, hvis der er nogen i

kø
3. Man skal være rolig i hængekøjen dvs. Man må IKKE gynge/

“Bombe” i Hængekøjen
4. De hængekøje ansvarlige er ; De gulvansvarlige og de skal spørges

før brug.

12



Regelsæt for Næstved Fri Skole

5. Der må ikke ændres på hvordan hængekøjerne hænger

L-20: Nye lokale regler (2018-08)
Toves rum
Rummet er fortrinsvis til undervisning. De gulv ansvarlige kan give tilladelse til leg i rummet
uden for undervisning.
(Tilføjet 11/8 -2021.) Før og i skoletiden er det SU teamet (CM og OL) som kan give
tilladelse til elever at benytte rummet i pauserne.

Forberedelsesrum.
Rummet er forbeholdt voksne. Elever kan kun opholde sig i rummet i følge med en voksen

Mellem-rummet på 1. Sal v. kopimaskinen er lærerforberedelse og elever må kun
opholde sig efter aftale med en lærer.

Fysik-lokalet.
Rummet må kun benyttes i følge aftale med de fysikrumsansvarlige

The-køkken
Rummet er fortrinsvis til Retsmøder og andre voksen møder.
Man kan søge skolemødet om lov til brug af rummet.

M-rummet er stillerum og er fortrinsvis til undervisning.

Kolosal trappe rum: Rummet under trappen i Kolosalen er et rum, hvor man kan få lov at
være to derinde.
Det er Mathilde, Rikke og Thomas der er voksen ansvarlige og kan give tilladelse til at være
der.

(Dato 16-6-21) K-rums regel:
Når der er undervisning i rummet må man ikke bruge rummet som gennemgangsrum til
brandtrappen eller opholdsrum i undervisningen.

(29/9-2021) Regler for brug af musiklokalet:
● Det er ikke tilladt at have sko på i musiklokalet, dvs. Der gælder de samme regler i

musik som resten af skolen
● Man skal rydde op efter sig selv
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○ Kommer man til et rodet lokale skriver man en klage over dem der forlod lokalet,
ellers er der dem der forlader lokalet der sørger for der er rent.

● Man skal passe på de ting der er i lokalet og behandle dem ordentligt.
○ Hvis man opdage noget der er mangelfuldt og/eller går i stykker skal man tage

det med den voksne musikansvarlige (Thomas eller Kirsten) eller give besked
om det

● Man skal som minimum være Gopler for at kunne være i musiklokalet uden voksen
● Timer har førsteret til lokalet, timer er defineret ved at stå på skemaetder hænger i

lokalet.
● Musikinstrumenter har førsteret dvs. Når man hører musik og bruger lokalet til

“hyggerum”, skal man give plads til at lokalet kan bruges til at øve.
● Man skal have tilladelse af de voksenansvarlige (TP/KSK) til at være i musik uden

voksen

L-21 Regler for Dør i Urskov
Dør i Urskoven, må kun benyttes af “nøglebærere”, medmindre den er
åbnet for gennemgang i sommerhalvåret.

L-22: Kaffe regel:
Voksne må godt  indtage kaffe på skolen.
Det er kun elever fra Ballon-, Boblegruppen, som må drikke kaffe.
Boblere Ballon er ansvarlige for selv at medbringe kaffe og mælk. Det må
kun fremstilles og indtages i Bobler-/ballonområde.

L-23. Pokemon regler:
1. Er man i tvivl om reglerne kan man spørge de større elever.
2. Man kan altid fortryde en bytning af et kort inden for 24 timer.
3. Man skal aftale inden om man kan bytte tilbage og i hvor lang tid.
4. De større elever har ansvaret for at de yngre elever ikke bliver snydt.
5. Pokomon kort kan kun medbringes på fredage og følger

legetøjreglen

L-24 Puderumsregler
1. Man må ikke slå hinanden i hovedet
2. man må ikke tyre med puderne
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3. man skal passe på hinanden i puderummet
4. man skal respektere, når der bliver sagt STOP!
5. MAn skal hente en voksen, hvis det bliver for vildt.
6. Man må ikke skyde efter nogen, der er udenfor puderummet
7. puder skal blive inde i puderummet
8. man skriver en klage, hvis det bliver for vildt.
9. man må ikke spise eller drikke i puderummet.
10. man må ikke sparke på puderne eller hinanden
11. Det er kun Junglebørn som må bruge puderummet.
12. Retsmødet kan lukke puderummet, men det er skolemødet, der kan

fjerne puderummet igen.

L-22: Rullesko regler:
Rullesko må kun benyttes udenfor. Der kan søges dispensation fra denne
regel, så man kan køre i salen.
Junglebørn skal have knæbeskytte, håndledsbeskytter og cykelhjelm på,
når man kører på rullesko.

Kæledyrs regler
Kdyr-1. Man kan tage sit kæledyr med til fremvisning i henhold til aftale
med sin kontaktlærer.

Udendørs Regler

Ud-1 Der må kun plukkes frugt og blomster i haven efter aftale med
den hovedansvarlige.

Ud-2 Det er ikke tilladt at være i den del af skoven ved fodboldbanen
der betegnes som den “forbudte skov”. Denne del af skoven er
afmærket med hhv. Blå snor og minestrimmel.

Ud-3 Junglen må kun være på den øverste/forreste del af fodboldbanen.
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Regler for Vandkamp

V-1 Vandkamp er ikke tilladt på skolen.

Regler for cykler og lignende
Cy-1 For at køre på cykler, løbehjul og rulleskøjter på skolens område,
dette gælder også ture, skal man have et personligt kørekort
Den ansvarlige skal kunne udstede kørekort, samt give klip, således at 3
klip i kortet kommer på retsmødet samt fratagelse af kørekortet, indtil
retsmødet er afholdt.
Den ansvarlige laver en lille køreskole, hvor kortet kan udstedes.
Kørsel uden kørekort bliver håndteret af retssystemet.

Cy-2  Cykling, skateboarding og lignende kræver cykelhjelm og anden
beskyttelse*) og skal til hver en tid tage hensyn til øvrige aktiviteter, som
har fortrinsret.
Cy-2 stk 2:
Regler for cykel/Løbehjul/ skateboard/ rulleskøjter m.m.
Minimum sikkerhedsudstyr:
Cykelhjelm
Løbehjul: Hjelm
Skateboard: Hjelm, Håndbeskyttere, knæbeskyttere.
Rulleskøjter: Hjelm, Håndbeskyttere, knæbeskyttere.
Der kan søges om dispensation (med undtagelse af hjelm) fra ovenstående
på skolemødet.
Man skal have tilladelse med hjemmefra, hvis man skal dispenseres fra
sikkerhedsreglerne.
Cy-2 stk 3: Waveboard og Segboard har samme regler som skateboard

Cy-3 Regelsæt for cykelbane.

1. Cykelbanen er det stykke i skoven hvor der er lagt grus ud.
2. Cykler har førsteret til cykelbanen, man må gerne løbe på banen,

men skal give plads til cykler.
3. Man må ikke grave i cykelbanen
4. Det er ikke tilladt at bygge på cykelbanen
5. Retningen man cykler/kører, er “med uret rundt”
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6. Der må køres med Gocart på den første det af banen, frem til bakken,
herefter skal kører igennem skoven tilbage til start af banen.

Cup-Nudler-Regler
cup-1 Bobler og Balloner må gerne tilberede og spise Cup Nudler.
cup-2 Nudlerne skal spises hvor det tilberedes.

Service regler:
Alle tallerkener og bestik skal blive i kolossalen og sættes i opvaskeren
efter brug.
Egne kopper skal efter endt brug på plads i kolossalen
Glas og gæstekopper er kun til voksne og gæster
Det er ikke tilladt at have Service i M-rum.

Computer og telefon Regler
C-1 Udgået 9/1-2019

C-2 Skolearbejde har fortrinsret på alle skolens computere.
Skolearbejde er lektier eller noget en lærer har sat en i gang med.

C-3 Der må spilles på Ipads, Nintendo og andre spillekonsoler (herunder
mobiltelefoner) efter klokken 15 alle dage. Denne regel gælder for hele
skolen, også privat computere.
Om fredagen er det tilladt efter kl. 12:00.

C-5 -udgået

C-7 tilføjet 05-11-2014: Urskov må ikke se eller spille på IPADS/ PC’ere
før efter kl. 15 man.-torsdag. Goblere og Boblere skal være i deres
respektive område, hvis de skal benytte IT til andet end skole formål.

C-8 I-Pads er til skolearbejde indtil kl. 15
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C-9 Regler om PC’er (gælder også private PC’ere, telefoner, IPADS etc.)

C-10 Specielt for Chromebooks;
Tilføjet 29/11-2017  Regler for Chromebooks.

1. Det vil i begrænset omfang være muligt at søge om en personlig
Chromebook, skal evt. Deles med andre.

2. Chromebooks skal blive på skolen
3. Der skal være tydeligt navn på bruger (e)
4. Computere skal ved dagens slutning sættes til lader
5. Hvis man misbruger brugen af Chromebooks, kan retsmødet fratage

rettigheden til Chromebooks.
6. Husk at behandle Chromebooks godt, den er som en ven. XD <3

C-11 Minecraft navneregel på skolens netværk;
Regel for Minecraft. Man skal bruge sit eget navn i Minecraftspillene på
skolens netværk
Man kan altid søge dispensation fra reglen.

Dispensationer:
Silas hedder Sonic på Ipads
Kasper hedder Kamimika på PC versionen
Toke hedder Tasbirk på PC versionen
Villads-Mathias hedder Matjas  på Ipads

C-12 Garderopen er skærmfri zone, dvs. Skærmen/telefonen må ikke være
synlig i garderopen.

C-13 Goplere må ikke bruge skærm i underetagen til at ringe etc.
Dvs. skærm må kun bruges til undervisning

C-14 vedtaget 25/9-20 Straks konsekvens
Skærm -primært tlf.
Ved 2.brud på skærm regel vil telefonen blive “inddraget” ved at aflevere
den i kolosalen og afhentes når man tager hjem.

1. Gang i 2 uger
2. Gang i 4 uger

Forældre vil blive underrettet hvis telefonen bliver inddraget

C-15 (vedtaget d. 28/11-18)
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Det er ikke tilladt at bruge “Face-chat” programmer såsom OME.TV
omegle.com o.lign på skolen.

Sneregler

S-1 Man må kun kaste med sne på fodboldbanen.

S-2 Man må ikke give vaskere, medmindre alle på fodboldbanen syntes at
der skal være vaskere med i sneboldkampen.

S-3 Hvis man er på fodboldbanen, og man siger stop. Skal man gå tilbage
til skolen, man kan ikke sige stop og så lege videre efter.

Regler for salen

SAL-1 Man skal behandle Salen ordentligt

SAL-2 Hvis man skal være i salen uden voksen, skal man være
godkendt. Man kan ikke medtage andre, der ikke er godkendt til at
være i salen uden voksen.

SAL-3 Man bliver godkendt på skolemøde.

SAL-4 Man må kun opholde sig i Gymnastik Salen.

SAL-5 Godkendte skal vide, det er et stort ansvar og skal opføre sig
100% ansvarligt.

SAL-6 Hvis der kommer konflikter tages det på retsmøde. Hvis man
får en konsekvens, der fratager ens godkendelse, kan den først
søges efter en måned igen.
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SAL-7 Man må ikke have mad med over i salen

SAL-8 Skulle man glemme noget i Salen, som for eksempel, en jakke
bliver det puttet i glemme-kassen, der står i Urskoven.

SAL-9 Med få undtagelser gælder ikke sko angår, for eksempel ved
Hockey spil.

SAL-10: Hockey er ikke tilladt uden en voksen

SAL-11: Hoppebolde og fodbolde er ikke tilladt i salen

SAL-12: Man må ikke kravle op på madrasserne eller tage dem ud
fra væggen

Go Cart regler:
1. Udgået
2. Man må køre i gården for at komme til skoven, og efter kl. 13.

a. Der må kun køres i skoven og på cykelbanen. Cykler har
førsteret, men der skal være plads til begge.

b. I gården skal man være ekstra opmærksom på andre.
Andre aktiviteter har førsteret

c. Det er ikke tilladt at kører på bakkerne i skoven.
3. Emil V. og Lasse er ansvarlige og skal spørges før brug.

(Voksen gulv ansvarlige kan ligeledes spørges)
4. Gocarts skal stilles på plads i den hvide firkant efter brug.

P-regler Pokemon Go regler
1. Goplerne må spille Pokemon GO i pauserne.
2. Pauserne defineres som :

Før skolestart indtil kl. 09:00’Efter morgenmøde frem til første
time kl. 10:30 i frokostpausen fra kl, 12-12:30, samt Efter kl.
14:00
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3. Hvis APP’en er tændt på telefonen spilles spillet.

Sminkeregler
SM-1 der ikke må bruges neglelak eller makeup i urskoven

Slimregel
SL-1 Man må ikke have slim på skolen

Rollespils regler.
Gældende for rollespil uden voksen:

1. Skal have rollespils bevis:
2. Lov til at have krudtvåben
3. Man må gerne have sine egne rollespilsvåben med, De skal

dog godkendes af mathilde eller thomas
4. Det er ikke tilladt at slå i skridtet, hovedet løbe ind i folk eller

slå med sin fulde kraft
5. Man må ikke stikke med våben der har kerne.
6. Hvis der opstår problemer under kampen skal der tages fat i

de ansvarlige for spillet Efter kamp.en, så kampen ikke bliver
afbrudt

7. Man skal hente en voksen
8. Man søger skolemødet om tilladelse til at have rollespil uden

voksen, og får af de rollespilsansvarlige udleveret emblem
som et rollespilsbevis.

Salmadras og pude regler.
Gældende for madrasser og puder i salen

1. Ved brug af madrasser og puder skal der være en
voksenansvarlig tilstede

2. Voksenansvarlige: KS; TP; MB; RK;
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3. Bobler/Ballon elever kan bruge madrasserne og puderne uden
voksentilsyn, hvis der er lavet aftalemed KS

Sandkassen:
1. Plastik sandlegetøj må kun være i sandkassen

Byggebrædder:
Byggebrædder er et sortmalet system brædder til opbygning af legehuse
o.lign

1. Man skal spørge en voksen om lov til at bruge brædderne
2. Brædderne må kun være i gården.

Skoletelefon regler
1. Skoletelefonen kan benyttes efter kl. 12:30
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