
 

ORDENSREGLER FOR HOMMELVIK SKOLE 
 

 

Skolen vår, Hommelvik skole, skal være en trygg og trivelig skole.  Derfor trenger vi 

ordensregler. 

 

Ordensreglene gjelder i skoletiden og på skoleveien så langt skolen varsles. 

 

 

1. Du har et ansvar for at andre har det bra. 
Dette betyr: 

 At du er høflig  (bl.a. hilser og svarer ordentlig når du blir snakket til).  

 At du oppføre seg hensynsfullt (unngå å irritere eller skade andre, f.eks puffing, stygg 

munnbruk, sparking, slåing, erting, forstyrre andres lek, mobbing og slåssing). 

 At rasistiske utsagn og handlinger ikke er lov. 

 At sjikane pga religion eller livssyn ikke er lov. 

 At du sier ifra til en voksen dersom du ser at noen har det vondt eller blir skadet. 

 

Reaksjoner: 
Foresatte blir informert hvis tilsnakk ikke hjelper. 

I forbindelse med mobbing finnes en egen mobbeplan. 

Ved skader skal foresatte varsles. Ved legebehandling skal foresatte følge eleven om mulig, 

voksne ved skolen følger eleven om det er nødvendig. 

 

 

2. Du skal ikke ødelegge eller ta ditt, andres eller skolens eiendeler. 
 Ikke ta med verdisaker på skolen (verdisaker tas med på eget ansvar). 

 

Reaksjoner: 
Hvis noen roter eller griser til, må de rydde opp og gjøre reint etter seg. Dette kan bli pålagt før 

eller etter skoletid, da blir foresatte informert.  

Hvis ansvarsoppgaver er glemt, må de taes igjen. 

Dersom du ødelegger noe med vilje eller er uforsiktig, må det erstattes.  

 

 

3. Du skal være ute i friminuttene og på skolens område.  
 Du skal ikke oppholde deg i skolebygning/garderober i friminutt.  

 Du er utenfor skolens område når du er over gjerdet mot elva, på gressbanen og på 

parkeringsplassene. 

 Kunstgressbanen skal ikke brukes når den er snødekt. 

 Løping inn og ut av bygningen skal ikke forekomme. 

 

Reaksjoner: 
Foresatte får beskjed dersom elever har forlatt skolens område uten tillatelse, og dersom de er 

inne uten lov. 

Kunstgressbanen stenges ved regelbrudd. 

 



 

4. Du har ikke lov til å ta med godteri på skolen.  
 Ved spesielle anledninger kan skolen bestemme unntak fra regelen. Da gis det skriftlig 

beskjed. 

  

Reaksjoner: 
Godteri inndras, og foresatte informeres ved gjentakelse. 

 

 

5. Du skal ikke bruke mobiltelefonen din på skolen. 
 Mobilen kan medbringes, men skal være avslått og ligge i sekken, dersom annet ikke er 

avtalt med kontaktlærer. 

 

Reaksjoner: 
Misbruk fører til at mobiltelefonen blir inndratt og utleveres til foresatte. 

 

 

6. Du skal møte presis til alle timer og ikke utebli fra undervisning uten grunn . 
 Viser til permisjonsreglementet. 

 

Reaksjoner: 
Foresatte informert ved gjentatt ”forseintkomming”, og foresatte varsles ved ugyldig fravær. 

 

 

7. Du skal ikke drive med farlig og voldsom lek p å skolen. 
 Ikke ta med farlige gjenstander på skolen. 

 Hard ball-lek skal ikke forekomme mot vegger/vinduer på skolebygningen. 

 Ball-lek skal foregå på godkjente plasser. 

 Snøballkasting er bare lov på godkjente plasser. 

 Sykkel, rullebrett og rulleskøyter skal ikke brukes på skolen.  

 

Reaksjoner: 
De som har tilsyn ute griper inn dersom farlig/voldsom lek foregår.  

Elever som ikke retter seg etter tilsnakk, kalles inn til samtale. Foreldre informeres. 

Farlige gjenstander blir inndratt og utleveres til foresatte. 

Ulovlige forhold anmeldes 

 

 

8. Du skal ikke bruke eller ta med rusmidler på skolen . 
 Med dette menes sigaretter, snus, alkohol og narkotika. 

 

Reaksjoner: 
”Varene” inndras og foresatte informeres. 

Ulovlige forhold anmeldes. 

 

 

9. Du skal følge skolens brukerregler for IKT-utstyr og bruk av internett.  
 

Reaksjoner: 
Foresatte varsles dersom reglene brytes. 



Ved brudd på ordensreglene bruker skolen følgende reaksjoner:  
Muntlig/ skriftlig advarsel fra lærer. 

Muntlig/ skriftlig advarsel fra rektor. 

Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte. 

Pålegg om oppgaver/ erstatning for å rette opp skade. 

Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler og / eller utføring 

av pålagte oppgaver. 

Nedsatt vurdering i orden og oppførsel. 

Bortvisning fra trinn for resten av arbeidsperioden etter rektors avgjørelse. 

Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. 

Midlertidig eller permanent skolebytte. 

Anmeldelse av ulovelige forhold. 

 
 

 

Vedlegg: 
Forskrift for ordensreglement for skolene i Malvik kommune (Kvalitetsvurdering på Malvik 

kommunes hjemmeside). 

Erstatningsreglementet for Malvik kommune 

Permisjonsregler 

Brukerregler for IKT  

Bussregler 

 

 

  

 

 

 


