AMAGER’S INTERNATIONAL SCHOOL
SKOLENS REGLER
1.

Gør dig klar til at tage i skole hjemmefra ved at have sovet nok, og spist sund morgenmad som
indeholder proteiner, såsom yoghurt, æg, rugbrød med ost, havregryn eller grød med mælk.
Cornflakes med mælk, hvidt brød med syltetøj eller chokoladepålæg er ikke sundt, fordi det ikke
giver kroppen energi til at læse og lære.

2.

Kom til navneopråb til tiden.

3.

Hav alle materialer du får brug for, såsom blyanter, viskelæder, lineal, bøger, ordbøger osv.

4.

Vær sikker på, at du ikke går forbi noget ord du ikke forstår når du læser, men få det klaret op

med det samme. Brug studieteknologien hele tiden.
5.

Lav ikke unødvendig larm, og forstyr ikke andre elever i timen.

6.

Ræk hånden op, når du har brug for lærerens opmærksomhed.

7.

Optræd på en venlig måde over for lærere og andre elever.

8.

Ryd op efter dig selv efter hver time. Efterlad ikke noget på dit bord før du går ud af klassen for
at holde frikvarter.

9.

Medbring altid en sund madpakke samt vand eller juice. Medbring ekstra mad når du er i skole
til kl. 16. Tyggegummi og andet slik er overhovedet ikke tilladt i skolen. Sodavand og andre søde
drikkevarer m.m. er ikke tilladt og konfiskeres straks.

10.

Vær arbejdsom. Lav de lektier du har for. Spild ingen tid i timerne, og gør tilstrækkeligt med
fremskridt hver uge.

11.

Optræd pænt i skolegården og uden for skolen, når du går hjem, eller når du kommer til skole.
Vis respekt over for buschaufføren og personer, du møder i nærheden af skolen. Forlad aldrig
skolen uden tilladelse i løbet af skoledagen.

12.

Hæng din jakke uden for klassen. Efterlad aldrig penge, mobiltelefon eller andre værdigenstande i din taske eller jakke.

13.

Ved sygdom og andet fravær, skal der ringes til kontoret inden kl. 9 og lægges besked.

14.

At slås for sjov er forbudt.

15.

Elever der bliver involveret i en alvorlig slåskamp, blive bortvist i én dag.

16.

0.-2. klasse: Mobiler skal være slukket, og blive i tasken hele dagen; 3.-9. klasse: Alle mobiler
samles sammen inden første time, og udleveres efter sidste time; 9. klasse må gerne bruge
mobilen i frokostpausen, og mobilerne samles sammen igen til næste navneopråb.

17.

Man må ikke filme eller tage billeder af elever, lærere og andre ansatte uden tydelig tilladelse.
Det er tilladt at filme og tage billeder til klasseprojekter, hvis læreren har tydeligt godkendt det.

18.

Inde i skolebygningen må man ikke have kasket eller hue på.

19.

Det er forbudt at drille eller true andre elever.

20.

Ingen våbenlignende legetøj er tilladt i skolen.

21.

Rygning og brug af snus er forbudt, både i og uden for skolen.

