
ORDENSREGLER VED SKARPSNO SKOLE 
 

JEG HAR RETT TIL 

 Trygghet og trivsel på skolen, uten å være redd for at noen skal plage eller skade meg. 

 Å ferdes trygt og uforstyrret langs skoleveien. 

 Å bli respektert av alle. 

 Å få rettferdig behandling. 

 Hjelp hvis noe er vanskelig. 

 Arbeidsro. 

 Å ha et røykfritt og rusfritt miljø på skolens område, og ved skolens arrangementer. 

 Å ha pulten, klasserommet og det jeg eier i fred.   

 

JEG HAR PLIKT TIL 

 Å være ærlig og vise omsorg og respekt for andre. 

 Å gjøre arbeidet mitt til rett tid. 

 Ikke å forstyrre andre. 

 Å gjøre mitt til at ingen blir plaget eller skadet. 

 Å holde meg innenfor skolens område. 

 Ikke å bruke sykkel på skolens område. 

 Ikke å bruke slikkerier og tyggegummi på skolen. 

 Ikke å bruke mobil eller andre forbudte gjenstander i skoletida. Mobil skal være avslått. 

 Å følge skolens regler på turer og andre arrangementer som skolen har. 

 Å holde det ryddig både ute og inne og behandle skolens utstyr pent, også skogen 

 

 

SAKSBEHANDLING AV REGELBRUDD 

1. Lærer/barnevel. tar opp saken med eleven(e) der og da. 

2. Formidle dette til kontaktlærer. 

3. Kontaktlærer tar saken opp med eleven hvis det gjentar seg. 

4. Informasjon til foreldre ved lærer/kontaktlærer. 

5. Kontaktlærer melder fra til rektor ved behov. 

6. Møte elev - foreldre – kontaktlærer, der de blir enige om en avtale.  

Avtalen blir formidla til rektor. 

7. Møte elev – foreldre - kontaktlærer – rektor.     

 

 
Regelbrudd Konsekvens 

Bruk av mobil og andre forbudte  

gjenstander i skoletiden 

Gjenstanden  beslaglegges for resten av  dagen.  Foreldre 

informeres hvis mobil inndras til neste dag. Ved gjentatt 

brudd, skal  mobilen hentes av foreldrene.  

Hjemmearbeid som ikke er gjort til rett tid. Hjemmearbeid gjøres  i friminutt, til neste dag eller i          

påfølgende helg. 

Uro, bråk og forstyrrelser, som tar tid fra  

undervisningen. 

Samtale i deler av friminutt mellom elev og lærer.  

Arbeid som ikke er gjort i timen, gjøres i friminutt, til     

neste dag eller i påfølgende helg. 

Negativ adferd og språkbruk i  

friminutt som er rettet mot andre personer. 

Hører ikke på tilsnakk fra voksen. 

Alle voksne korrigerer negativadferd/språkbruk der  

og da. Der adferd og språkbruk ikke avtar, får ikke          

eleven delta i uteleken før eleven selv ser at de må endre      

adferd.  

Kontaktlærer informeres og holder oversikt. 

Elever som forlater skoleområdet eller  

«stikker hjem». 

Hjemmet kontaktes og eleven bringes tilbake til skolen. 

Ødeleggelser/hærverk i skoletiden. Skoleleder kontaktes. Skoleleder vurderer  

situasjonen og tar kontakt med hjemmet ved behov. 

Det kan bli krevd erstatning, eller at eleven selv er med  

og retter opp skaden/ødeleggelsen. 

 

 

Konsekvensene av regelbruddene vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

 

 
 


