
 

 

 

1. Du skal sørge for at komme på Elevintra og ugeplanen hver dag, alle 
lektier skal laves. 

Datoen for aflevering af opgaver skal overholdes, du skal selv sørge 
for at have opgaven printet ud og klar før timen starter. 

 

2. Timen starter, når det ringer ind kl. 8:15. Fra 8:05 vil læreren være i 

klassen – hurtigt tilbage til klassen og sæt dig på din plads – skal du 
i fysik-kemi eller idræt, gå i god tid, før det ringer.  

 

3. Bøger eller andet skal findes frem fra dit skab/taske inden læreren 

kommer – din PC er lukket sammen, når timen starter. 

  

4. Det er kun tilladt at benytte din mobiltelefon i 12-pausen. Resten af 

skoledagen skal telefonen opbevares i skabet i klassen.  

Læreren kan give tilladelse til at benytte telefonen, hvis det er 

relevant for undervisningen. 

 

5. Timen slutter, når det ringer ud – er der lidt tid til overs, skal bøger 
mm. lægges i tasken, og tingene til næste time findes frem. I 

slutningen af eller lige efter hver time ryddes op, og vinduerne åbnes, 

så der kommer frisk luft ind i klassen. 

 

6. I starten af timen fortæller læreren, hvad der skal ske i løbet af timen, 

så du ved, hvad formålet/planen er for timen. 

 

7. Der byttes ikke plads i timerne, du sidder altid på den plads, som din 

klasselærer har bestemt, og som kan ses på klassespejlet – 
gruppearbejde undtaget. Lærerne danner grupper og anviser 

arbejdspladser. 

 

8. Jakker, huer mm. skal hænges på knagen uden for klassen. HUSK ikke 

at opbevare værdigenstande i jakker og tasker 

 

9. Efter sidste time i klassen ryddes op på gulvet (også det der ligger 

lige ved siden af skraldespanden), bordene ryddes, gardiner trækkes 

fra, stolene sættes op osv. Mangler din sidekammerat, så sæt stolen 

op for ham/hende – alle hjælper hinanden. 


