
Ordens- og trivselsreglement – Gaupen skole  

   
 

Bakgrunn: 
Opplæringsloven §2-9, Opplæringsloven §9a-1 og 9a-4, 9a-8 og rundskriv Utdanningsdirektoratet, UDIR-3-2013 
Ordensreglementet er en forskrift, jf. Opplæringsloven §2-9. Reglementet skal inneholde regler for oppførsel, regler for 
mulig konsekvenser ved brudd på reglementet og saksbehandlingsregler. Skolens PALS regelmatrise legges ved. 

Vedlegg: 
Vedlegg 1.Skolens regelmatriser utarbeidet med utgangspunkt i at Gaupen er en PALS skole 
Vedlegg 2. Foreldrematrisen (utarbeidet første gangen våren 2016 av foreldre på 5.-7.trinn) 
Vedlegg 3. Nettvettregler 
 

Gaupen skole er en skole der alle; 
viser RESPEKT 
tar ANSVAR 
føler TRYGGHET 
 

 GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT REAKSJONER PÅ REGELBRUDD 

MOBBING OG 
KRENKENDE 
ADFERD 
 

Jeg følger skolens 
ordens- og 
trivselsreglement 
 
Jeg har ikke rett til å 
krenke eller mobbe 
andre. 

Jeg tar ansvar for at 
jeg selv, medelever og 
voksne ved skolen har 
en god skolehverdag. 

Jeg respekterer andres 
utseende og 
væremåte. 

Tilsnakk fra lærer. 
Jeg må være med å ordne opp. 
Lærer ringer hjem. 
Møte med foresatte. 
Møte på rektors kontor. 
Skolens handlingsplan mot mobbing og 
krenkende adferd følges. 
§9a-3 Opplæringsloven 
§2-10 Bortvisning 

SIKKERHET Jeg tar ikke med meg 
gjenstander som kan 
være til fare for meg 
selv eller andre. 

Jeg følger det som 
står på ukeplanen eller 
etter avtale mellom 
foreldre og skolen, når 
det gjelder å ta med 
ting hjemmefra. 

Jeg følger alltid beskjed 
fra de voksne. 

Gjenstanden beslaglegges og må 
hentes av foreldrene etter avtale. 

SKOLENS USTYR Jeg setter tilbake det jeg 
låner. 

Jeg behandler utstyr 
og det som er i 
tilknytning til skolen på 
en god måte. 

Jeg holder det rent og 
ryddig rundt meg. 

Telefon hjem 
Jeg reparerer skade, rydder opp og 
/eller betaler for skaden (§1-1 og 1-2, 
andre ledd).  
Skolen i samarbeid med hjemmet finner 
en løsning på hærverk som er utført 
med overlegg og av en større karakter. 

TRAFIKK Jeg følger 
trafikkreglene, viser 
hensyn i trafikken og på 
skolebussen. 
REFLEKSVEST -vinter 

Jeg setter fra meg 
utstyr på anviste 
plasser 
Jeg bruker sykkelhjelm 
ved bruk av sykkel, 
skateboard, skøyter, 
hoppestokk etc. 

Jeg lar andres utstyr 
stå i fred 

Ved brudd på disse reglene må jeg 
være med å ordne opp. 
Samtaler med involverte parter og 
skolen 
Enkeltvedtak (§9a-3 Opplæringsloven) 

MOBILTELEFON, 
DS, NETTBRETT  

Jeg bruker IKKE 
mobiltelefon, DS, 
nettbrett i timene uten 
godkjenning fra voksen. 

Jeg har telefonen på 
lydløs i sekken.  

Privat utstyr er ikke i 
bruk i skoletiden 

Hvis jeg bruker mobiltelefon, eller andre 
elektroniske artikler uten lov, vil disse 
bli beslaglagt av lærer.  
Hentes av elev/foresatte etter avtale 
med lærer. 

NETTVETT Jeg følger 
nettvettreglene som 
skolen har vedtatt.  

Jeg sier fra til voksne 
når jeg opplever å bli 
utsatt for 
plaging/trakassering på 
nettsteder. 

Jeg sier fra til voksen 
når jeg oppdager at 
andre bryter reglene 
for nettvett. 

Jeg tenker over det jeg 
legger ut på nett som 
handler om andre. 

Redusert bruk av nett på skolen. 
Ved brudd på disse reglene må jeg 
være med å ordne opp. 
Samtaler med berørte parter og skolen 
Enkeltvedtak (§9a-3 Opplæringsloven) 

FRAVÆR 

§2-11 

Foreldre kontakter skolen fravær 
Det er mulig å be seg fri fra skolen maks 10 sammenhengende skoledager. 
Ved langt fravær (over fem dager) må eleven ha dokumentasjon fra lege på sykdom. Skolen gjør en henvendelse til 
foreldre for oppfølging videre. 
Foreldre blir kontaktet av lærer om fravær ikke er meldt skolen.  
Lærer/rektor innkaller til et møte når fraværet er høyt, eller forhold tilsier det slik at det er en reell grunn til bekymring for 
den faglige utvikling. 
Skolen ved rektor tar stilling til om det sendes bekymringsmelding til barnevernet. 
 

  



VEDLEGG: 

   

 

 

Nr. 1-  REGELMATRISER FOR GAUPEN SKOLE 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KANTINA 

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

Jeg går rolig til og fra kantina. Jeg rydder etter meg selv. Jeg holder hender og føtter for meg 
selv. 

Jeg sitter ved bordet mitt til 
alle er ferdige. 

 
Jeg takker for maten og har god 
bordskikk. 

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 

UTE I SKOLEGÅRDEN 

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

Jeg sier fra hvis noen blir plaget. 
Jeg er en god venn. 

Jeg henter en voksen dersom noen 
trenger hjelp i leken, eller hvis noen har 
slått seg. 

 Jeg følger STOPP-regelen! 

Jeg tar med andre i leken. Jeg følger avtalte regler i ballspill og lek. Jeg bruker «vennebenken» 
riktig: når jeg ønsker å finne en 
lekevenn. 

 
Hvis jeg blir plaget, går jeg til en voksen. 

 

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 
 
 
 
 

SFO 

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

Jeg holder hender og føtter for meg 
selv 

 Jeg sitter rolig til jeg får lov til å gå 
fra bordet 

Jeg hjelper til hvis noen 
trenger det 

Jeg bruker innestemme Jeg rydder opp etter meg selv Jeg lar andre spise i fred 

Jeg blir stille når jeg hører 3 klapp Jeg kaster søppel i søppelbøtta 
 

Jeg følger beskjed 
  

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 



VEDLEGG: 

   

 

I KLASSEROMMET 

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

Jeg sitter på plassen min hvis ikke 
noe annet er avtalt med en 
voksen 

Jeg sjekker arbeidsplan og tar med det 
jeg trenger 

Jeg gir andre arbeidsro 

Jeg lytter til de andre Jeg går inn når jeg skal Jeg lar andres ting være i fred 

Jeg gir ros til de andre Jeg tar vare på skolens utstyr Jeg rekker opp hånda når jeg vil 
si noe 

Jeg samarbeider med de andre Jeg rydder før jeg går Jeg holder hender og føtter for 
meg selv 

Jeg er en god læringspartner Jeg prøver først, før jeg ber om hjelp  

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 

GAUPE FRIENDSHIP 

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

Jeg holder hender og føtter for 
meg selv 

Jeg bruker trappa, eller jeg sklir i sklia 
ned 

Jeg lar sanda ligge der den er 

Når jeg klatrer opp klatreveggen 
kan jeg klatre over kanten på 
skuta 

Det er maks to elever som kan klatre i 
klatreveggen samtidig 

Jeg lar de som er i klatreveggen 
være i fred 

Jeg sklir alene i sklia Jeg følger reglene Jeg viser hensyn 

Jeg hører på STOPP-regelen Jeg klatrer ikke på utsiden av sklierøret 
eller andre steder det ikke er trygt å 
klatre 

 

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 

UT PÅ TUR 

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

Jeg ser etter at alle har det bra 
på tur. 

Jeg tar med avtalt utstyr. Jeg lar andres ting være i fred. 

Jeg er en god venn på tur Jeg går rolig slik den voksne har bestemt.  

 Jeg tar med søppelet mitt!  

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

  



VEDLEGG: 

   

 

 
 

 Nr. 2 - FORELDREMATRISE 

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

Jeg lytter og prater med mitt barn om 
skoledagen 

Jeg tar ansvar for det jeg sier når andre 
foreldre, eget og/eller andres barn er til 
stede 

Jeg prater positivt om andre 

Jeg sørger for at mitt barn er uthvilt og godt 
forberedt til skolen 

Jeg stopper negativ snakk Jeg respekterer at forskjellige familier kan 
ha ulike regler 

Jeg tar kontakt med andre foreldre på 
trinnet når det er nødvendig 

Når andre tar kontakt med meg lytter jeg 
med et åpent sinn. Jeg tar ansvar for å 
gjøre noe med budskapet 

Jeg hilser på andre barn og voksne når vi 
møtes på og utenfor skolen 

Jeg tar høflig imot og på alvor andres 
henvendelser 

Jeg spør andre foreldre om fakta dersom 
jeg er usikker på noe 

Jeg respekterer at det kan være ulike 
oppfatninger om en sak 

Jeg følger avtaler Hører jeg noe som ikke er bra for en elev, 
tar jeg kontakt med foreldre eller skolen 

Jeg skiller sak og person 

Jeg framsnakker barn, foreldre, skole og 
bygda mi 

Jeg følger opp eget barns aktivitet på 
sosiale medier 

 

Jeg deltar på sosiale samlinger med trinnet. Jeg gjør meg kjent med foreldre og elever 
på trinnet . 

Jeg respekterer at det for noen kan være 
vanskelig noen ganger å komme på sosiale 
samlinger med trinnet. 

Gaupen skole – Læring, samhold og glede  

 

Nr. 3 - NETTVETT  

Når du ferdes på internett, bør du kjenne Nettvettreglene.  
1. Fortell aldri noen du treffer på internett hvor du bor, ditt telefonnummer eller navnet på skolen din, med mindre dine 

foresatte eller læreren gir deg tillatelse. 
2. Ikke send bilde av deg selv, kredittkortnummeret eller andre bankopplysninger, eller noe som helst annet over 

internett uten å spørre dine foresatte eller lærer først. 
3. Passordet er ditt. Gi det aldri til noen, selv ikke til din beste venn. 
4. Avtal aldri å møte noen du har truffet på internett, uten godkjenning fra foresatte eller lærer. Spør en voksen om å 

være med på det første møtet som bør skje på et offentlig sted. 
5. Ikke bli værende i en samtalegruppe (chat – room) hvis noen sier eller skriver noe som gjør at du føler ubehag eller 

blir redd. Fortell alltid om det til foresatte eller lærer. 
6. Svar aldri på frekk, grov eller uanstendig e – post eller post på ”Usenet Groups”. 
7. Si alltid fra til foresatte eller lærer om du kommer over ekkelt eller grovt språk eller bilder. 
8. Vær deg selv. Ikke gi deg ut for å være noe annet eller noen andre enn deg selv. 
9. Husk, om noen gir deg et tilbud som virker for godt til å være sant, så er det sannsynligvis det. 
10. Vi oppfordrer alle foreldre til å følge aldersgrenser satt for facebook og andre nettsteder. 

11. Vi oppfordrer foreldre til å følge aldersgrenser for nettspill og andre spill. 
 

Les også på sidene:   www.barnevakten.no , www.dubestemmer.no , www.nettvett.no , www.tryggbruk.no  
 
 
Hver klasse lager egne klasseregler (positivt formulert), samt at foreldre på de enkelte kan velge å gjøre avtaler i tilegg til 
FORELDREMATRISEN. 
 
Om du lurer på noe i forhold til ordens- og trivselsreglene så ta kontakt med lærer eller skoleleder på tlf: 62 33 64 20 

http://www.barnevakten.no/
http://www.dubestemmer.no/
http://www.nettvett.no/
http://www.tryggbruk.no/

