Færre ordensregler
- men tidssvarende
Horsens Statsskole har i vinter faaet et nyt
sæt ordensregler

Der er blevet indført nye ordensregler ved Horsens Statsskole i
denne vinter. De har været i kraft
saa længe, at man nu kan se, at
de virker udmærket. Det er ikke
store ændringer, der er sket, men
ordensreglerne er blevet gjort mere
tidssvarende .
er der blevet skaaret
Samtidig
ned i antallet at regler, fortæller
reAtor Torben Refn. Vi bryder os
ikke om at have en hel masse regler, som iAAe bliver overholdt
hellere færre , som til gengæld bliver holdt.
Det nye ordensreglement er resultatet of et samarbejde mellem
nogle af skolens lærere og elevraadet, saa eleverne har selv været
med til at udforme reglerne.
— Vi har bl. a. indført den regel, at tobaAsrygning alene er tilladt i det fri, og den virAer udmærket. Forøvrigt tror jeg, at de ældre maasAe her paa tobaAsrygning
som et mere alvorligt problem, end
de unge gør . Den tid er forbi, hvor
de unge ryger for at gore som alle

andre. De ved godt, at tobaAsrygning ikke er sund, og at den er en
beAostelig affære . Jeg Aan eAsempelvis fortælle, at vi har en hel 3 g,
som ikke ryger, siger reAtor Refn.
Det er blevet bestemt, at alle møder paa sAolen sAal slutte AL 22 og
alle baller kl. 24. Det var eleverne
lidt utilfredse med fra begyndelsen,
men de bøjede sig for det, da de
blev foreholdt, at de maatte lade
arrangementerne begynde saa tidligt, som de nu maatte ønske det.
Alle elever, med undtagelse af
2. og 3. g'erne, sAal ud I frikvartererne, saa der Aan blive luftet
godt ud, men man har afsAaffet
den bestemmelse, at eleverne kun
maa opholde sig i sAolegaarden. Nu
maa de frit færdes over hele sAolens areal.
Med hensyn til sygesedler har
man det arrangement, at alle elever
i 3. g selv maa underskrive deres
sedler, og denne ordning fungerer
upaaklageligt.
— Vi har i det hele taget iAAe
vansAeligheder, for det er flinAe
elever, vi har paa StatssAolen,
fortæller reAtor Ref n. MaasAe dog de
mangler lidt, hvad præcision angaar. Men det kommer vel af, at
saa mange bor langt fra skolen.
Egentlig er det jo skrækkeligt,
at skolen ogsaa om vinteren skal
begynde kl. 8. Det ville være rart,
om man i de fire mørke vintermaaneder kunne begynde undervisningen kl. 9, Aorte timerne lidt af og
stadig slutte Al. 14 — eleverne
ekndua!rligmt.Ee
man kunne maaske tænke sig undervisning fra kl. 9 til kl. 15 om
vinteren? slutter reAtoren.
Susie.

