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Samværsregler for Biersted Skole. 
 

 
 
Biersted Skole skal være et sted, hvor alle respekterer og accepterer hinanden. Alle har et medansvar 
for, at skolen er et rart sted at være og et sted, hvor alle føler sig trygge. På Biersted Skole arbejder vi 
på: 

• at du er omgivet af engagerede voksne. 

• at du bliver hørt og taget alvorligt. 

• at skolens antimobbestrategi efterleves. 

• at du bliver rustet til videre skolegang. 
 
Du har selv indflydelse på, hvordan både din egen og dine kammeraters trivsel i hverdagen er, 
gennem den måde du er på. Tryghed og trivsel er vigtige forudsætninger for, at alle får det størst 
mulige udbytte af undervisningen. For at det skal lykkes, er det vigtigt: 

• at du lytter og taler ordentligt til og med andre. 

• at du overholder aftaler, både med dine lærere og dine kammerater. 

• at du udnytter dine stærke sider og har øje for andres kvaliteter og kompetencer. 

• at du passer på dine kammerater. 
 
Når vi skal være mange sammen, er det nødvendigt med nogle få ordensregler: 

• Mobiltelefoner bliver låst inde kl. 8.00 og udleveres først, når du har fri. 

• Der må bruges små flasker eller krus i vandautomaterne. 

• Havedørene må ikke bruges som ind- og udgang i indskolingen. 

• Havedørene må, som hovedregel, bruges som ind- og udgang mellem påske- og efterårsferien 
på mellemtrinet og i udskolingen. 

• I indskolingen er du ude i alle frikvarterer. 

• I indskolingen anvender du indesko. 

• I udskolingen må du benytte skaterbanen i 10 og 12-pausen, når du anvender cykelhjelm. 
 
Udenfor er der mulighed for at lege og udfolde sig fysisk gennem f.eks. fangelege, boldspil o.lign., 
når du: 

• tager hensyn til de andre. 

• retter dig efter gårdvagtens og legepatruljens anvisninger. 

• bliver på skolens område. 
 
Indenfor er der mulighed for at have det hyggeligt og sjovt med dine kammerater med stille 
aktiviteter og lege, gå på Mediateket o.lign., når du: 

• holder støjniveauet på et acceptabelt plan. 

• retter dig efter gangvagtens anvisninger. 
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