
Ordensregler gældende på Baltorpskolen.  
 

Ophold på skolen:  

 På afdeling Rugvænget: Skolen åbnes kl. 7.50  

 På afdeling Grantoften: Skolen åbnes kl. 7.50  
 

Generelle ordensregler: 

 Jeg vil passe på mine egne, mine kammeraters og skolens ejendele, være med til at klassen og 
fællesområderne ser pæne ude hele tiden. 

 Jeg vil tage ansvar for egen læring og studier ved, at lave de aftalte lektier hjemme eller på skolen. 

 Jeg tager hensyn og behandler andre, som jeg selv gerne vil behandles. 

Frikvarterer:  

 Indskoling: Alle børn er udenfor i frikvartererne.  

 Mellemtrin: Det tilstræbes at eleverne er ude i frikvartererne.  

 Overbygning: Eleverne må være både ude og inde og må desuden forlade skolens matrikel.  

 Der skal være opsyn med elever i faglokaler (fx hallen).  

 Man må ikke opholde sig på parkeringspladsen. 

 Farligt legetøj er ikke tilladt i skoletiden eller på skolens område (herunder; waveboard, løbehjul, 

cykler og lign.)  

 
Afd. Grantoften:  

 Skolens udendørsarealer, hvor man må opholde sig i frikvartererne, går fra bommen ud for hønen 

til trappen ved A-afdelingen samt græsarealet mellem A- og B- afdelingen. 

 Sneboldkastning for indskoling foregår på græsset, for mellemtrinnet oppe på græsplænen ved 
hestefolden og for overbygningen på græsset bag ved hallen.  

 

Afd. Rugvænget:  

 Skolens udendørsarealer, hvor man må opholde sig i frikvartererne, går fra bommen ud for 20-

gangen til trappen ved 60-gangen samt græsarealet bag Indskolingsafdelingen og Tivænget.  

 Det er dog ikke tilladt at opholde sig i mellemgården mellem 20 og 30 gangen. På grund af 

svømmehal.  

 Den lille legeplads ved Rugvænget 10 C er som udgangspunkt kun for 0.kl.-3.kl.  

 Sneboldkastning må kun foregå på fodboldbanen.  
 

Orden i klasselokalerne:  
Inden elever og lærere forlader et lokale efter sidste undervisningstime skal:  

 Borde og stole være sat på plads  

 Gulvet være fejet  

 Tavlen tørres ren  

 Papirkurven tømmes  

 Mælkekassen være bragt tilbage til udleveringsstedet  

 Vinduerne være lukkede  

 Lyset være slukket  
 

Rygning:  

Baltorpskolen følger dansk lovgivning, hvilket betyder, at der er røgfrit såvel inde som ude. Dette gælder 
også brugen af e-cigaret. 

  
Alkohol og euforiserende stoffer:  

Baltorpskolen følger gældende dansk lovgivning, og Baltorpskolen er fri for alkohol og euforiserende stoffer 

på hele skolens område. 
  

Mobiltelefoner og andre elektroniske medier:  

Mobiltelefoner m.v. skal som udgangspunkt være slukket / inddraget i enhver form for undervisning. 

 
 
Skolens ordensregler gennemgås i hver klasse én gang årligt og efter behov. 


