
Lokaleinddeling m. indgange, toiletter og opholdsområder 

 

Bemærk:  

• I skemaet nedenfor kan du se hvilket lokale, du skal være i – det er vigtigt, at du orienterer dig 

godt i skemaet, så du kan se hvilken indgang, toilet, håndvaske og opholdsområde udenfor, som 

du hører til i, når du er i et lokale. 

• I 10-pausen, frokostpausen og 14-pausen SKAL man opholde sig udenfor på det områder, der 

”tilhører” det lokale, man netop har været i (se skema nedenfor). 

• HUSK: der skal vaskes hænder før hvert modul! 

• I 10-pausen, frokostpausen og 14-pausen skal der gøres rent i alle lokaler, man skal derfor huske 

at rydde sit bord, også selvom man skal være i samme lokale i det efterfølgende modul. Hjælp 

også med at få åbnet vinduerne indenI forlader lokalet – der skal luftes ud i alle pauser. 

• Den røde plads foran kantinen må udelukkende bruges, når man står i kø til kantinen. Derudover 

må man ikke opholde sig på pladsen! 

• Man må ikke benytte bænkene foran lærerværelset – de er forbeholdt lærerne. 

• Man må ikke opholde sig andre steder på skolen end i det anviste lokale. Man skal ALTID uden 

om skolen, når man skifter lokale – man må ikke gå gennem skolen. 

 

Klasse Lokale 

Håndvasken  

 

• Indgang v. hovedindgangen 

• Toiletter v. hovedindgang (pigetoilettet til 
højre, når man går ind) – man må ikke 
passere hinanden på trappen. 

• Opholdsområde i alle pauser: ved skolens 
hovedindgang. 
 

Auditorierne 

 

• Indgang via dør direkte ind i auditorierne. 

• Drengetoiletter ved S8 – adgang til disse 
via indgangsdør ved S8. 

• Opholdsområde i pauserne: på plænen 
mellem auditorierne og H-fløjen. 
 

Idræt 1 

 

• Indgang ved sideindgangen til idræt 
(indgang tættest ved p-pladsen) 

• Idrætstoiletter v. pigeomklædningen. 

• Opholdsområde i pauserne: på pladsen 
foran den sideindgang til idræt, der 
fungerer som klassens indgang. 
 

Idræt 2 

 

• Indgang ved sideindgangen til idræt -
længst væk fra p-pladsen.  

• Idrætstoiletter v. drengeomklædningen 

• Opholdsområde i pauserne: på græsset 
ved sideindgangen til idræt (længst væk fra 
p-pladsen) 
 



Studiecentret (SCh i Lectio) 

 

• Indgang via bagdør til studiecentret. 

• Pigetoiletter ved S8 

• Opholdsområde i pauserne: på græsset ud 
for studiecentret. 

F-fløjen  

 

• Indgang v. bagindgangen / trappen op ved 
F-fløjen 

• Drengetoiletter v. mellemgangen mod 
håndvasken. Håndvask i F-fløjen. 

• Opholdsområde i pauserne: på græsset 
ved bagindgangen ved F-fløjen. 
 

N-fløjen 

 

 

• Indgang ved døren direkte ind til N-fløjen. 

• Toiletter v. hovedindgang (drengetoilettet 
til venstre) 

• Opholdsområde i pauserne: Ved indgangen 
direkte ind til N-fløjen. 

 

H-fløjen 

 

• Indgang v. H-fløj (bagindgang) 

• Toiletter ved idræts hovedindgang + 
håndvaske i H-fløjen. 

• Opholdsområde i pauserne: foran 
hovedindgangen ved idræt. 
 

Drama 

 

 

• Indgang ved. musik 

• Toiletter ved musik. 

• Opholdsområde i pauserne: ved indgangen 
til musik og græsområdet bag 
musiklokalet.  
 

Musiklokalet (Mus1) • Indgang ved. musik 

• Toiletter ved musik. 

• Opholdsområde i pauserne: ved indgangen 
til musik og græsområdet bag 
musiklokalet.  

G5 • Indgang v. G-fløjen (bagindgang) 

• Håndvaske i G5 og G-fløjen 

• Drengetoiletter ved S8 

• Opholdsområde i pauserne: på græsset 
ved bagindgangen ved G-fløjen. 
 

E1, E2 og E3 • Indgang v. bagindgangen / trappen op ved 
E-fløjen 

• Pigetoiletter v. mellemgangen mod 
håndvasken. Håndvaske i E-fløjen. 

• Opholdsområde i pauserne: på græsset 
ved bagindgangen ved E-fløjen. 
 

 

 


