
Korsvejens Skoles Værdisæt 
 

Vi lærer til livet 

Faglighed og Trivsel  
– skolens to ben 
 
Mestring af og Mod på (skole)livet 
 
Nysgerrighed og Potentiale  
– vi ser den enkelte og alle bliver dygtigere 
 
Samhørighed og Nærhed  
– vi dyrker fællesskabet 
 
Moderne læringsmiljø  
– ude og inde 

 
 

Vi passer på hinanden:  

• Vi taler i et ordentligt og respektfuldt sprog med hinanden  

• Vi lytter til hinanden og respekterer at der bliver sagt NEJ og STOP  

• Vi passer på hinandens ting  

• Vi passer på hinandens kroppe  

• Vi tager ikke foto/film af hinanden uden en aftale  

• Vi spiser sund mad og respekterer vores sundhedspolitik   

• Vi ryger ikke i skoletiden, hverken på skolen eller udenfor skolens område 

• Der må kastes med sne på de røde baner   

• Går du i 8. eller 9. klasse må du forlade skolen i den lange pause midt på dagen efter aftale med 

dine forældre samt skolens ledelse. For 7. årgang gælder udgangstilladelsen først fra januar i det 

pågældende skoleår. 

 

 Vi passer på huset og omgivelserne  
 Vi bevæger os og bruger vores møbler og omgivelser, sådan som det er tænkt, at de skal bruges  

• Vi hænger overtøj i garderoberne  

• Vi passer på lokalerne og inventaret  

• Vi sætter cykler og løbehjul i stativerne  

• Vi sørger for, at toilettet er pænt efter brug og tørrer op (om nødvendigt), rengør toiletkummen 

med børsten, samler tabt papir op fra gulvet og smider ikke skrald i toilettet  

  
 



Vi passer på undervisningsmaterialer og IT udstyr:  

• Vi lægger bind om bøgerne og skriver navn i. 

• Vi passer ekstra godt på vores cromebooks og sørger for, at de altid er opladt. 

• Vi bruger mobiltelefoni i og udenfor undervisningen efter aftale med lærerne. Hvis 

mobiltelefonen inddrages, kan den afhentes på kontoret efter endt skoledag. 

• Vi afleverer vores mobiltelefon til læreren om morgen. Mobilerne låses inde i et mobilskab i 

klassen og udleveres efter endt skoledag. 

• Mobiltelefonen udleveres ved ture eller ude-tilladelse. Læreren kan også vælge at udlevere 

telefonerne i undervisningsmæssige sammenhænge, ved social leg samt i pauserne. 

 

Overtrædelse 

Hvis personer overtræder reglerne, værdigrundlaget og i øvrigt almindelige normer for god opførsel, kan der 

iværksættes foranstaltninger jf.” Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”1.   

 

 

 

Værdisættet er revideret af Skolebestyrelsen d. 26.10.2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 
 Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. BEK nr. 697 af 23/06/2014.   


