
Ordensreglement for Messenlia skole 

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

 

Jeg har rett til: 
- å føle meg trygg både på skoleveien og på skolen 

- å bli godtatt som den jeg er 

- å ha egne meninger, og å uttrykke dem på en ordentlig måte 

- arbeidsro 

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

Jeg har plikt til: 
- å vise hensyn og respekt for andre mennesker i skolesamfunnet og på  

skoleveien, og å ta godt vare på utstyr jeg får utdelt eller bruker 

- ikke å kalle opp eller banne på skolen 

- rette meg etter beskjeder jeg får 

- å bruke hjelm når jeg fra og med 5.klasse kan sykle til/fra skolen, når jeg skater, 

bruker sparkesykkel, rulleskøyter eller skøyter på is 

- å levere mobiltelefonen til læreren dersom jeg må ha med meg den på skolen 

- ikke å røyke eller nyte rusmidler på skolens område eller i forbindelse med 

skolearrangementer. Slikkerier kan jeg ta med ved spesielle arrangementer etter 

avtale med læreren 
 

Konsekvenser: 
Dersom jeg bryter reglene kan en eller flere av følgende tiltak settes i verk: 

- Jeg får tilsnakk og må eventuelt ha ”time-out” i friminuttet 

- Jeg må ha samtale med en voksen på skolen 

- Jeg må være med og ordne opp i konflikter 

- Jeg må rydde opp etter meg 

- Jeg får melding hjem 

- Jeg må erstatte det jeg ødelegger eller mister 

 

Ved alvorlige brudd på ordensreglene kan følgende 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 

 

 


