
Ordensreglement for Lismarka skole. 
 

 

Hovedregel: 

Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg.  
 

Jeg har rett til: 
 et skolemiljø der det vises respekt og omsorg for hverandre og der alle gjør sitt til for å 

skape trivsel. 

 arbeidsro. 

 å gi uttrykk for meninger 

 å bevege meg trygt i skolens miljø. 

 å ha mine saker i fred. 

 et røykfritt og rusfritt miljø på skolen. 

 

Jeg har plikt til: 
 å gjøre det jeg kan for at vi alle kan trives på skolen 

 å bidra til arbeidsro i klassen og til et godt skolemiljø 

 å verne om skolen både inne og ute. 

 å behandle skolens inventar og utstyr forsiktig. 

 å følge reglene om lek og ferdsel på skolen. 

 

Jeg har ikke lov til: 
 å gjøre noe som kan skade meg selv eller andre, for eksempel kaste snøball eller stein. 

 å spise godteri i skoletida 

 å forlate skoleområdet eller klasserommet uten tillatelse 

 å banne eller å bruke andre ukvemsord i skoletida 

 å bruke mobiltelefon i skoletida uten tillatelse fra skolen 

 å røre andres ting uten tillatelse av eieren 

 

Ved alvorlige brudd på ordensreglene kan følgene iverksettes, i følge 

Opplæringsloven. 

«…..Før det blir tatt avgjerd om refsing, blant anna bortvising, skal eleven ha 

høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.” (§2-9) ”….og at 

elevar på klassetrinna 1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller 

for resten av dagen. Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med 

lærarane  til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert andre hjelpe- 

eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på klassetrinna 1-7 skal varslast før det 

blir sett i verk bortvising for resten av dagen.” §2-10 

Ved skadeverk må det ødelagte erstattes. 
 

..”Halvårsvurdering i orden og i åtferd er ein del av undervegsvurderinga. Det skal givast 

halvårsvurdering utan karakter i orden og i åtferd i heile opplæringsløpet.” (§ 3-15) 
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