
 

PRINCIP A  

KLASSEARRANGEMENTER PÅ SKORPESKOLEN 

Klassearrangementer er sociale events hvor både elever, forældre og evt. personale deltager 

• Forældre må gerne bruge Skorpeskolens lokaler til klassearrangementer (eller arrangementer planlagt og afviklet 

af Støtteforeningen) Lokalelejen er gratis. 

 

• Arrangementet skal bookes i skolens reservationssystem hos skolens administration (TA) via intra i god tid, og 

senest 3 dage før. 

 

• Der skal være en medarbejder, et bestyrelsesmedlem eller en kontaktforælder tilstede, der kan låse skolen af og 

evt. sætte alarmen til efter arrangementet.  

 

• Alarmen sættes til af rektor. Dette skal altid aftales direkte med rektor. 

 

• Nøgler kan afhentes på skolens kontor ml. kl. 8.00 og kl. 14.00 den sidste hverdag før arrangementet, af en 

kontaktforælder, og skal afleveres igen førstkommende hverdag. Nøgler udleveres ikke til elever. 

 

• Lån af lokaler kan ske efter kl. 17.30. Lokalet er rengjort, og skal afleveres i samme stand, samt i samme bord- og 

stoleopstilling, som det blev modtaget. 

 

• Lån af spisesalen kan kun ske på skoledage fra kl. 16.00 til kl. 20.00, hvorefter rengøringen skal kunne komme til. 

 

• Skolens køkken må ikke bruges, da det er et produktionskøkken. 

 

• The-køkkenet i Strandhuset må gerne bruges. HUSK at efterlade det rengjort og ryddet op, og opvaskemaskinen 

tømt. 

 

• Ved lån af idrætssalen skal man selv huske at medbringe bolde mv. Skolens ting må ikke bruges. 

 

• Rygning på skolens matrikel er forbudt for såvel voksne som elever. 

 

• Generelt skal eleverne være under opsyn og ikke færdes i de områder på skolen, hvor arrangementet ikke foregår.  

 

Klassearrangementer foregår ofte uden for Skorpeskolens matrikel, altså privat eller ude i byen. Det er dog 

stadig et klassearrangement, hvor følgende regler omkring alkohol gælder:  

 

• Alkohol må nydes i begrænset mængde (ingen voksne må være synligt påvirket) af forældrene og personale.  

 

• Ingen elever må nyde alkohol i forbindelse med skolen (ekskursioner, lejrskoler, skolefester, skolearrangementer 

mv.) Konsekvensen for indtag eller påvirkning af alkohol er hjemsendelse på forældrenes regning. 

  

HUSK at alt affald puttes i containerne udendørs, inden skolen forlades. Låget på containeren skal være lukket 

grundet det omgivende dyreliv. 

 

 


