
Ordensreglement 
Endringer (med rød skrift) gjelder fra skoleårets begynnelse, 20.august 2018 

Ordensreglementet ved Oppeid skole skal ivareta elevens rett til et trygt arbeidsmiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring. 

 

Skolen forventer at alle elevene tar vare på skolens eiendeler, viser respekt og tar hensyn til 

hverandre og tar ansvar for eget arbeid og egne handlinger. 
 

 

 

 

Ansvarlighet:  
Skolen forventer                             

1. At alle viser god oppførsel og har fin språkbruk. 

2. At lek, spill og annen aktivitet foregår på en slik måte at man ikke utsetter seg selv eller 

andre for skade. 

3. At all ferdsel foregår rolig og hensynsfullt. 

4. At alle tar vare på inventar, utstyr og bøker. 

5. At alle tar vare på sine private eiendeler. 

6. At ingen forlater skolens tilsynsområde uten tillatelse fra lærer, eller ved underskrift fra 

foreldre. 

7. At ingen tar med seg godteri på skolen. Godteri er bare tillatt etter avtale med lærer. 

8. Alle må hjelpe til med å skape et trivelig og godt arbeidsmiljø for seg selv og andre.  

9. Kast søppel i søppeldunker og hjelp til med å holde det rent og ryddig. 

10. Alle tar med nødvendig utstyr og bøker på skolen. 

 

 

 

Påbud: 
11. Elevene skal gjøre hjemmearbeid til rett tid. 

12. Elevene skal møte til undervisning til rett tid. 

13. Alle elevene skal være ute i friminuttene, hvis ikke annet er avtalt. 

14. Aktiviteter som sykling, rollerblades og lignende skal bare skje på avtalte områder. Hjelm 

og annet nødvendig sikkerhetsutstyr er påbudt.  

15. Det er forbudt å kaste snøball. 

16. Skolen er en mobilfri skole. Hvis eleven har med mobiltelefonen o.l(*) på skolen skal 

den leveres inn til mobilhotell ved skoledagens start, og utleveres ved skoledagens slutt. 

Kan kun brukes til undervisning i skoletiden etter avtale med lærer. 

17. Alt fravær skal dokumenteres fra hjemmet. 

18. På skolebussen skal alle rette seg etter sjåførens anvisninger.  
 
 
 
(*) Med mobiltelefon o.l menes: mobiltelefon, nettbrett, smartklokker og andre tekniske 
hjelpemidler med lyd og kameramulighet 

 

 



     

                                
Forbud: 
19. Bruk og oppbevaring av tobakk og rusmidler er ikke tillatt på skolen og skolens 

uteområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Når og hvor reglene gjelder. 
a. Reglene gjelder i hele skoletida og i aktiviteter styrt av skolen. Skoleveien er også en 

del av skoledagen! NB! Mobilforbudet (pkt.16) gjelder ikke på skoleveien. 

b. Reglene gjelder også på turer arrangert av skolen. 

c. Reglene skal hvert år ved skolestart om høsten gjøres kjent for elevene og foresatte. 

 

 

 

 

 

 

21. Ved brudd på ordensreglementet. 
 

Ved brudd på reglene skal skolen i hvert enkelt tilfelle vurdere straffereaksjonens omfang. 

I alle saker er det en forutsetning at elevens rett til å forklare seg er sikret.  

A. Brudd på reglene kan medføre: 

    Tilsnakk, skriftlige anmerkninger, samtale med kontaktlærer, samtale med 

     Rektor og kontakt hjem. Gjentatte og/eller grove brudd kan få konsekvenser for ordens- og 

oppførselskarakteren. Ved fare for nedsettelse, og dersom forholdet er av en slik karakter at 

det er mulig, skal elev og foresatte ha beskjed i god tid, slik at eleven kan ha mulighet til å 

rette opp forholdet. 

B. Konsekvens ved brudd på regel nr 16 (mobilbruk): Oppførsels anmerkning, samt 

inndragelse, med utlevering av lærer ved skoledagens slutt. Ved gjentatte 

anmerkninger, vil eleven og foreldre kalles inn til møte med kontaktlærer. 

C. Ved alvorlige brudd på reglementet kan rektor utvise en elev fra enkelttimer eller for resten 

av dagen. Foreldrene skal ha beskjed. 

     I ungdomsskolen kan eleven vises bort i inntil 3 dager. Foresatte innkalles før en eventuell 

utvisning iverksettes. Et utvisningsvedtak er enkeltvedtak og kan påklages. 

D. Barn og foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skade som barn 

    volder, jfr Lov av 13.juni 1969, nr 26 (skadeerstatningsloven). 

    Erstatningen skal dog ikke overstige kr 5000. 

 

Godkjent i Samarbeids- og Miljøutvalget: 20.04.2018 

(Endringer med rød skrift) 

 

 


