
Fælles aftaler i indskolingen 
 

Indendørs: 
 
Fællesarealer:  
 
Gangarealet Opdelt i zoner 
 
Hele gangarealet er et roligt område. Dvs- ingen løben eller støjende 
læringsstilsaktiviteter. 
Hvis man oplever elever, der ikke kan opføre sig efter aftalerne, sendes de ind i 
klassen også selvom det ikke er ens egne elever. Vi er alle ansvarlige. 
Dette gælder også andre elever, fra andre årgange, som er på ”besøg” i indskolingen. 
 
 
 
Morgensamlingslokalet/projekttorvet (rødt gulv) 
 
Skal bookes i skolens booking kalender. Bruges til morgensamling samt til faglige 
bevægelses-opgaver, da dørene kan lukkes ind til rummet. 
 
Morgensamling:  
Hvert kvartal. Vi prøver at give morgensamling et evt. fagligt indhold samt synge 1 
sang eller 2. 
 
Håndhygiejne 
 
Børnene vasker hænder, når de kommer ind ude fra og spritter hænderne af før de 
tager noget i køleskabet, samt inden de spiser. 
 
 
  



Garderobe: 
 

 Alle årgange har en kvadrat-sektion i garderobe-området.  
 Hver klasse har 1 eller 2 garderobe ansvarlige, der tjekker garderoben efter 

endt frikvarter + ved dagens afslutning. 
Hvis der ligger noget på gulvet i årgangs område, tages det med ind i klassen og 
fordeles. Hvis ingen ejer det, så lægges det i glemte sager.  

 Alle elever får klodskasser.  
 Ved pauser er der en voksen fra hver årgang i garderoben både ved ud og ind 

fra frikvarter. 
 Garderoben er stillezone 

 
 
Køleskabe: 
Der står pt. 2 køleskabe på gangen, som er til deling i indskolingen. 
Hver årgang sørger for rengøring af køleskabet kvartalsvis. 
Ingen frugt eller drikkedunk i køleskabet grundet pladsmangel 
 
En balje og klud og rengøringsmidler står oven over køleskabene. 
K-forældre laver en plan for rengøring.  
Tages med på forældremøde. 
 

 
0.årgang : sommer-efterårsferien   
1. årgang: efterårsferien- juleferien  
2. årgang: juleferien-påskeferien    
0. årgang: påske- sommerferien 
 

 
Madpakker: 
 
Køleskabene bliver inddelt så 2 årgange deler et køleskab og for at give ro, så sendes 
madpakkedukse, der samler madpakker ind i klodskasser og tager dem samlet med til 
klassen. Dette for at minimere uro på gangen ved madpakker. 

0. og 2.årgang deler 
1.  og 3. årgang deler 

Det er 2. og 3. klasse der har øverst i køleskabet.  
 
Toiletter: 
Indskolingen benytter deres egne toiletter på rød gang. 
Skilte+ skydelås på indersiden af lærertoilet 
Undervisere tager lige en tur forbi ind i mellem for at se, hvordan det ser ud. 
Eleverne kigger ikke hen over toilettet (hvis det gøres, så fås en konsekvens- så som 
rengøring/oprydning af toilettet) 
 
Depot:  
Ligger ved siden af projekttorvet inde bag ved og er faginddelt. Fælles materialer for 
de enkelte fag. 
0. Klasse har den ene væg. 
Depot ved smølfe gangen: krybbespil og andre kostumer 
Her findes også skrive- og kontormaterialer 
 



Udendørs: 
Fællesaftaler lavet sammen med mellemtrin: 
 
Fælles frikvartersaftaler indskoling og mellemtrin. 

 Der må ikke leges på skrænten. 

 Løbehjul, rulleskøjter og skateboard bruges kun på ”mut og smut” med udstyr 

på. (udstyr = hjelm, knæ, hånd, albue) 

Ingen el-løbehjul 

 Der er ingen cykler i frikvarteret. 

 Hvidt og orange trompet-rør er kun til bolde. 

 Klodser bliver i klodse-området og sandkasse-ting bliver i sandkassen. 

 Børnene må ikke være på taget af shelterne. 

 Hvis børnene er inde i frikvartererne, har læreren opsyn med dem. 

Hvis man har enkelte børn inde i frikvarterne, så skrives der på tavlen. 

 Gårdvagterne kan følges ad 2-2, og alle har gule veste på. 

 Parkering af løbehjul, kælke, osv. .er i cykelskurene. 

 Det er kun 6. klasse, der må være på sportspladsen i frikvarterne. Her følger 

ikke en gårdvagt med over. 

 
”Luftepause”: 

 Hvis man giver sine elever luftepause i undervisningslektionen, skal det foregå 

bag den røde bygning eller ved svævebanen. Læreren har opsynet. 

 
Sneregler: 

 Sneboldkast (ikke vasker):  

Indskolingen er i området mellem den gule bygning og glasgangen - 

mellemtrinnet er på blackboldbanen.  

 Indskolingen må ikke være på sportspladsen. 

 Mellemtrinnet må gå på sportspladsen - men jungleloven gælder! 

 Der må ikke kælkes på den blå bakke. 

 Kælke parkeres ude foran egne klasser. 


