
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENSREGLEMENT 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt 3.februar 2009 
 



 

A. Trivsel 
 
Vi skal alle være med på å skape et godt arbeidsmiljø 
både på skolen og SFO 
 
Derfor: 
 

 Kommer vi tidsnok, holder vi avtaler og er forberedt 
 Er vi borte fra skolen bare når vi har gyldig grunn. Husk 

søknad på forhånd ved fravær uten sykdom 
 Bruker vi innesko på SFO 
 Henger vi opp yttertøyet på knaggene i gangen 
 Tar vi av oss luer og hetter i timene 
 Er vi høflige, hjelpsomme og viser respekt for hverandre 

og unngår banning 
 Holder vi orden ute og inne 
 Mobber vi ikke hverandre 
 Følger vi nettvettreglene 
 Lar vi farlige gjenstander ligge hjemme 

 
 
 
 
 

B. Medansvar 
 
Vi har alle et ansvar for at skolen, SFO og utstyr skal 
holdes i god stand 
 
Derfor: 
 

 Tar vi vare på det digitale utstyret vi har, 
musikkinstrumenter og bøker. Vi erstatter utstyr og 
bøker som blir ødelagt eller tapt 

 Retter vi opp eventuelle skader/tilgrisinger på 
bygninger, inventar, trær/grøntanlegg og lignende 

 Tar vi vare på personlige eiendeler og lar andres ting 
være i fred. Vi unngår å ta med verdifulle ting på 
skolen (gjelder også gameboy) 

 



C. Utetid/skolevei 
 
Vi ønsker at alle bidrar til at det blir trygt og godt både 
på skoleveien og i utetiden 
 
Derfor: 
 

 Unngår vi farlig/voldsom lek, aktiviteter som forstyrrer 
andre 

 Benytter vi kun baller på områder som er bestemt for 
det 

 Benytter vi ikke ting på hjul i skoletiden og på 
skoleveien  

 Derfor holder vi oss innenfor skolens område 
 Bruker vi hjelm når vi går på skøyter 
 Benytter vi ikke mobiltelefon og annet 

kommunikasjonsutstyr i skoletiden 
 
 
 
 
 

D. Helse 
 
    Vi ønsker en sunn skole 
    
    Derfor: 
 

 Tar vi med sunn mat på skolen (unntatt ved spesielle 
anledninger i skolens regi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



E. Når regler ikke blir fulgt 
  
Skolen forventer at reglene overholdes. Hvis en elev 
bryter reglene, må en av de ansatte ved skolen snakke 
med eleven. I tillegg kan skolen iverksette disse 
tiltakene: 
 

 Hjemmet får melding om hva som har skjedd, og hvilke 
tiltak som er satt i gang 

 Elevene kan pålegges å ta igjen forsømt arbeid og 
skoletid. Dette kan skje ved fremmøte før skoletid eller 
ved å arbeide ekstra etter skoletid, dersom hjemmet er 
varslet på forhånd 

 Elevene kan pålegges ryddeoppgaver eller annet arbeid 
som en reaksjon på regelbrudd. Foresatte varsles 

 Ved hærverk vil eleven og/eller foresatte bli holdt 
erstatningsansvarlig for skadene. Foresatte er 
erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-
2 for inntil kr 5.000,- 

 Dersom eleven bryter reglene for bruk av mobiltelefon 
eller har med seg farlige gjenstander, kan telefonen 
/gjenstanden beslaglegges for resten av dagen. Ved 
gjentatte brudd på reglene skal telefonen/gjenstanden 
beslaglegges, foresatte skal varsles, og 
telefonen/gjenstanden blir kun returnert ved personlig 
fremmøte av barn og foresatte 

 Rektor kan i samråd med foreldre godkjenne avvik fra 
reglene for en tidsbegrenset periode 

 


