
Om god ro og orden i skolen 1911 og 1983 
Museerne i Fredericia 

Om god ro og orden i skolen 1911 og 1983         

Fra: Glimt af folkeskolen gennem 300 år i Fredericia Kommune, Fredericia Lærerkreds, 1984 

 

Ordensregler for eleverne i Fredericia Borgerskole [1911] 

1. 

Paa Vejen til og fra Skolen skal Børnene opføre sig sømmeligt, ikke ryge Tobak, ikke slaas, stimle 

sammen. 

 

2. 

Børnene møder i rette Tid i skolen, dog ikke tidligere end 10 Minutter før Undervisningen 

Begyndelse, og bliver i Gaarden, indtil der ringes ind. 

 

3. 

Naar ikke Sygdom eller Vejrforholdene forbyder det, skal samtlige Børn opholde sig i Gaarden i 

Fritiderne mellem Timerne og staar her under de tilsynesførende Læreres Opsigt. 

 

4. 

Under den tilsynsførende Lærers Tilladelse maa intet Barn forlade Skolegaarden i Fritiderne 

mellem Timerne 

 

5. 

I Fritiderne mellem Timerne har Børnene Lov til at tumle sig på Legepladsen, dog skal de afholde 

sig fra enhver upassende og farlig Leg, Spil, Slagsmaal, Skrigen, Piben o.desl. 

 

6. 

Flere Børn maa ikke opholde sig samtidigt i det samme Rum af Latrinerne, hvis Døre altid holdes 

omhyggeligt lukkede. 

 

7. 

Naar det efter endt Fritid ringer ind, skal Børnene straks hen paa den for deres Klasse bestemte 

Plads, ordne sig i Række og forholde sig stille, indtil de af den tilsynsførende Lærer sendes op i 

Klasssen. 

 

8. 

Børnene maa ikke uden tilladelse gaa ind i en dem uvedkommende Klasse. 
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9. 

Naar Børnene er kommet ind i Klassen, søger enhver stille sin Plads og venter, til Læreren giver 

nærmere Ordre. 

 

10. 

I Reglen faar Børnene ikke lov til at gaa ud i Timen. 

 

11. 

Børnene rejser sig, naar en fremmed eller en Lærer trÆder ind i Klassen, naar de tiltales af eller 

henvender Spørgsmaal til Læreren. 

 

12. 

Ingen uvedkommende Genstande maa medbringes i Skolen og Spisevarer maa i fremtages i 

Undervisningstiden. Det forbydes Børnene at henkaste Papor o.lign. i Klasseværelserne, paa 

Gangene eller i Skolegaarden. 

 

13. 

Børnene maa altid være forsynet med Tavle, Tavlevisker, Griffel, Pen, Skrive- og Stilebog. I  det 

hele med de Bøger og Rekvisitter, som Skolen ikke anskaffer, og maa holde saavel deres egen som 

Skolens Bøger ordentlige og renlige.  

 

14. 

Børnene maa ikke handle ilde med Skolen Inventarium. 

 

15. 

Naar Læreren ikke er tilstede, har Ordensduksen at passe, at Døren holdes lukket, og at der er 

Orden og Rolighed i Klassen. 

 

16. 

Ordensduksen har under Lærerens Tilsyn at besørge. Omdelingen og Indsamlingen af Skolens 

Lærebøger o.s.v., aabne og lukke Vinduerne i Fritiderne mellem Timerne m.m. 

 

17. 

Intet Barn maa forsømme Skolen uden i Sygdomstilfælde eller efter indhentet Tilladelse. 

 

18. 

Udeblivelse paa Grund af Sygdom meldes i Tide til Klasselæreren. 

 



Om god ro og orden i skolen 1911 og 1983 
Museerne i Fredericia 

19. 

Naar et Barn ønsker Fritagelse for Skolen, maa Forældre, Værger eller Barnet selv forud begære 

Klasselærens Tilladelse 

20. 

Uopmærksomhed, Uorden, Dovenskal Raahed, Trods, Skulken, Løgn, Uærlighed, Ulydighed o.a. 

desl. straffes med Anmærkning i Karakterbøger eller korporlig Revselse efter Omstændighederne. 

 

21. 

Urenlighed og Uorden i Klædedragt paatales i Overensstemmelse med Loven. 

 

Fredericia Skolekommission, den 1. Decbr. 1911 

C. Johansen    Frederik Zeuthen   Manniche 

Skot-Hansen   Brusen      Heinr. Hansen 
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Bakkeskolen 1982/83 
Husorden 

Det gælder som en hovedregel for alle som færdes på skolen, at man udviser en omgangstone 

overfor hinanden, så alle befinder sig godt. 

Vi har alle en forpligtigelse til at vise hensyn over for andre, at hjælpe til, at atmosfæren er sådan, 

at vi alle kan lide at være her. 

Bet vil bl.a. sige, at man har en optræden som passer til de rammer man færdes i. Det betyder, at  

al voldsom leg og spil skal foregå udendørs. Vil man opholde sig indedørs, skal man færdes stille og 

i gåtempo. 

Det betyder endvidere, at alle skal være indstillet på at værne om de lokaler og det inventar vi har. 

Vi gør bl.a. eleverne opmærksomme på, at hvis de forvolder eller anden skade, skal det straks 

anmeldes, og skadevolderen må erstatte det beskadiget. 

Fra skolens side arbejder vi meget på at give eleverne en positiv holdning til disse ting, og vi 

anmoder, herved forældrene om at støtte os i dette arbejde. 

I frikvartererne er man enten UDE eller INDE. 

 

UDE: 

Ophold i gårdene foregår på flisearealet. Bedene må ikke betrædes. 

Boldspil er tilladt på de anviste steder. Bolde, som lander på taget af cykel- og læskur, må kun 

nedtages af pedellen – eller ved henvendelse til gårdvagten. 

 

INDE: 

Ophold foregår i eget klasseværelse eller fællesrum. 

Voldsom leg må ikke finde sted. 

Eleverne må ikke lege med foldedør, søjlehøjtaler, tavle, AV-materiale o.s.v. 

Leg og unødig ophold på toiletterne er ikke tilladt. 

 

BRANDSKABE MÅ IKKE ÅBNES ! 


