
REGLER PÅ UDEAREALERNE.    

 

Overordnet angiver skolens Værdiregelsæt, som er vedtaget af Skolebestyrelsen, ordensreglerne 

for eleverne. Her står der flg. om frikvartererne: 

Frikvarterer ude 

o Det giver værdi, at alle viser omsorg for hinanden i frikvartererne. 

o Det giver værdi med gode udemuligheder, som stimulerer til alsidig fysik udfoldelse med ny energi 

og større koncentration til følge. 

o Det giver værdi, at alle har mulighed for at se til dyrene.  

o Det giver værdi med gode og nærende mellemmåltider, som giver energi til læring. 

 

Det betyder for os på Hellerup Skole, at… 

der er tryghed, trivsel og samhørighed på tværs 

vi har glade børn 

vi har ”afkrudtede” og læringsparate børn 

 

Det gør vi ved at…. 

Børn: 

o alle børn i indskoling og mellemtrin er ude i pauserne.  

o Hvis et barn undtagelsesvis ikke kan være ude, skal der i hvert enkelt tilfælde lave en særskilt 

aftale med en voksen fra deres hjemområde 

o Alle børn er ordentlige overfor andre børn på legepladsen 

o Alle børn viser omsorg for hinanden på legepladsen og inviterer til lege 

o Henter hjælp hos en voksen, hvis der er brug for det 

o Er på skift ansvarlige for fælleslege 

 

Personale: 

o passer deres udevagter, fordeler sig på området og er synlige voksne på legepladsen 

o lytter til børnene og er imødekommende 

o er sammen med børnene udenfor, når lejlighed gives 



o er opmærksom på de undtagelser, hvor børn har særskilte aftaler om at blive inde 

o  

Forældre: 

o sikrer, at børnene har udetøj med, der passer til vejret 

o sikrer, at børnene har en ordentlig madpakke med og også mellem-hapsere, der rækker til hele 

skoletiden 

 

KONKRET UDMYNTNING: 

Til hjælp for børnene skal alle udevagter bære gule veste. 

 

Boldbaner. 

Skema med fordeling af tider på boldbanerne er ophængt på hegnet. 

 

Cykler. 

Der må ikke cykles på egen cykel på udearealerne i skoletiden. 

I GFO-tiden må der cykles, hvis det er en aftalt aktivitet med en voksen. 

 

Hovedindgang. 

Der må ikke spilles bold ved hovedindgangen under halvtaget. 

 

P-plads – det store område. 

Det er strengt forbudt for alle børn at gå ned til den fjerne vandkanal eller ud til kysten. 

En børnegruppe må opholde sig på det store P-område, når der er en voksen, som så skal være til stede 

under hele aktiviteten. 

Skaterområdet. 

Når eleverne skater eller løber på løbehjul, skal de være iført hjelm. Knæbeskyttere og håndledsbeskyttere 

anbefales. 



Skaterne skal tage hensyn til de andre børn. 

 

Containere, mål og skure. 

Der må ikke kravles op på ovenstående, da der ikke er faldunderlag 

 

Sne. Se seperate sneregler for opdaterede regler 

Når der er sne, sender 4.-9. klasse en udevagt pr. årgang i alle pauser. 

Nordstjernens voksne er desuden ude, men tæller ikke med i ovennævnte dækning. 

 

Der må bygges snemænd og leges med sne på en god og ordentlig måde. 

 

Hvis børnene vil kaste med sne eller deltage i sneboldkamp, kan det ske på to måder: 

 

1. Det kan ske i en af de voksne organiseret sneboldkamp, som  

- for børn på mellemtrin og i udskolingen kun må foregå på den store boldbane 

- for børn i indskolingen kun må foregå på multibanen syd for skolen. 

 

En voksen skal deltage eller stå i umiddelbart nærhed af sneboldkampen. Den voksne bliver stående fra 

start til slut, og afslutter sneboldkampen. 

 

2. Der må under sneboldkampen kun kastes sne 1 : 1 – og ikke fra en gruppe børn mod et enkelt barn eller 

en gruppe af børn fra et yngre klassetrin. 

 

3. Hvis en elev ligger ned, må der ikke sparkes sne på ham eller ind over ham. 

 

4. På kunstgræsbanen leges eller spilles bold. 
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