
ORDENSREGLER FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG 

SFO 
 

Ringsaker kommunes ordensreglement er overordnet og gjelder alle skoler i Ringsaker. Dette ligger på 

skolens hjemmeside. I tillegg har Fagernes og Åsen sitt eget ordensreglement: 

 

Alle elever har rett til en arbeidsplass der de kan trives og føle seg trygge. I et skolesamfunn med så 

mange deltakere er vi avhengige av at alle bidrar til felles beste ved å ta hensyn til hverandre og vise 

hverandre respekt.  Sammen med de foresatte må skolens elever og tilsatte gå aktivt inn for å skape et 

godt skolesamfunn med trivsel og arbeidsglede. 

I dette arbeidet må alle ta del, og vi har noen regler å rette oss etter. 

 

Jeg har rett til: 

- å føle meg trygg på skolevegen og på skolen. 

- å bli godtatt for den jeg er og hvordan jeg ser ut. 

- å ha egne meninger og gi uttrykk for dem. 

- å ha arbeidsro. 

- å ha skolesaker, klær, sykkel, ski, spark o.l. i fred. 

- å ha et røykfritt og rusfritt miljø. 

 

Jeg har plikt til: 

1. å vise høflighet og respekt for alle. 

2. å gi andre arbeidsro 

3. å holde orden på skolesakene og gjøre skolearbeidet så godt jeg kan og til rett tid.  

4. å respektere andres eiendeler. 

5. å erstatte det dersom jeg ødelegger eller mister skolens eller andres saker. 

6. å la være å kaste snøball, stein og gjøre noe som kan skade andre. 

7. å respektere stoppregelen. 

8. å overholde regler i lek. 

9. å følge trafikkreglene. Jeg bør bruke sykkelhjelm. Når skolen arrangerer sykkelturer er 

sykkelhjelm påbudt. 

10. å la være å spise godteri uten etter avtale med lærer. 

 

Jeg har ikke lov til: 

1. å drive med voldsom lek eller gjøre noe som kan skade andre. 

2. å erte eller mobbe andre. 

3. å banne eller bruke annet stygt språk. 

4. å stenge andre ute fra lek eller annet samarbeid. 

5. å løpe eller skrike i gangen. 

6. å forlate skolens område i skoletiden dersom det ikke er avtalt med lærer. 

7. å gå til drosjeplassen før jeg har fått beskjed av en voksen 

8. å bruke mobiltelefon i skoletiden og på skolens område. 

 

Konsekvenser: 

Dersom jeg bryter reglene, kan dette skje: 

- jeg får tilsnakk av lærer. 

- jeg må ha samtale med kontaktlærer, skoleleder eller fagleder. 

- jeg får melding med hjem. 

- Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller uforsvarlig måte. Inndratte gjenstander 

kan tilbakeleveres foreldre. 

- i spesielle tilfeller kan det gjøres avtale med foresatte om andre tiltak. 

 

I særlig alvorlige tilfeller kan rektor selv utvise elever for enkelttimer eller for resten av dagen, etter 

samråd med elevens lærer(e). Eleven skal ha anledning til å forklare seg før reaksjonen blir iverksatt.  



Foreldrene skal varsles før det blir iverksatt utvisning for resten av dagen. Utvisning er et enkeltvedtak 

og det kan klages på vedtaket. 

 

Reglene gjøres kjent i klassen og på foreldremøte hver høst og gjennomgås i starten av hver måned i 

klassen. 

 

Reglene gjøres kjent i klassen og på foreldremøte hver høst. 


