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3770 KRAGERØ 

ORDENSREGLER FOR ELEVENE Juli 2019 

Skolen skal være en god arbeidsplass både for elever og ansatte. Derfor har vi noen felles regler du må kjenne til. 

 Vær grei med alle du kommer i kontakt med på skolen og på skoleveien.  

 Møt presis og gjør deg klar til læring. Ha orden i skolesakene. 

 Arbeid aktivt i timene, vis en positiv innstilling og spør hvis det er noe du ikke forstår.     

 Opptre rolig og hensynsfullt.  Bidra til at det er ryddig både inne og ute.                                                                                                                   

 Trenger du hjelp, så snakk med voksne eller medelever.  

 

Dette må du huske: 

 Du kan ikke forlate skolens område/ arrangementer/ turer uten tillatelse fra lærer. Dersom du må forlate  
skolen, (blir syk e.l.), må det gis beskjed til kontaktlærer. 

 Foreldre/ foresatte skal alltid vite når du er borte fra skolen. Fraværsmelding underskrives av  
              foreldre/foresatte. Foreldre gir skolen beskjed morgenen ved første fraværsdag. 
              Du må ha melding dersom du møter uforberedt, ikke kan delta i gymtimen o.l.    

 Skolen er ikke ansvarlig for verdisaker som du tar med til skolen. ( Eks. mobil, kamera )  

 Du er ansvarlig for de skader som du med vilje eller ved uforsiktighet påfører skolen, skolekamerater og 
andre. Ved skadeverk kan du risikere å måtte betale inntil kr. 5000,-.   

 Lærebøker (Chromebook) du mister/ ødelegger må erstattes. Du må som hovedregel betale utgiften skolen 
har til en ny. Regning blir sendt til foreldre/foresatte. 

 Mobiltelefon skal ikke benyttes i skoletiden. 
8.9.10.trinn: Dersom du har med deg mobiltelefon til skolen, samles denne inn av ordensmann i klassen. 
Alle mobiltelefoner blir levert inn til kontoret, der de låses inn. Mobiltelefonene blir utlevert av ordensmann i 
slutten av siste time. 
5.6.7.trinn: Dersom du har med deg mobiltelefon til skolen leveres den til lærer i første time. Den blir utlevert 
i siste time. 
1.-4.trinn: Dersom du har med deg mobiltelefon til skolen lar du den ligge avslått i sekken, eller leverer den 
til lærer i første time. 
Nytt skoleåret -19/- 20: Dette gjelder også digitale klokker med opptaksfunksjon. 

 Bilde- og videotagning i skoletiden kan kun gjøres etter avtale med rektor eller den rektor bemyndiger.   

 Bruk nettvett. Ikke legg ut ting på nettet du ikke har lov til å legge ut, eller del passordet ditt med noen. 

 Godteri, is, knask, brus skal ikke nytes på skolens område, inne eller ute, uten spesiell avtale.  

 Elever skal ikke bruke heisen uten spesiell tillatelse. 
   

Dette er ikke tillatt:       

 Utskjelling/ grov språkbruk overfor andre elever eller skolens personale. 

 Alle former for plaging, mobbing, slag, spark, snøballkasting, ” døping ” og lignende. 

 Farlige gjenstander, verktøy som kan skade andre, eller ødelegge skolebygget.                                   

 Rasistiske ytringer, symboler og lignende.                                                   

 Bruk av tobakk/snus eller rusmidler på skoleområdet og ved arrangementer skolen står for. 
              ( Personalet ved skolen kan inndra tobakk/ rusmidler. Dette leveres ikke til eleven, men kan hentes av     
                  foresatte.) 

 Juks. (Hvis du blir tatt i juks eller forsøk på juks blir ikke oppgaven rettet, og du får en ordensanmerkning.)  
     

Har du brutt reglene, kan dette skje: 

 Irettesettelse av lærer eller ledelsen ved skolen. 

 Anmerkning.  

 Brev, telefon hjem og/eller et møte med elev og foresatte.                                              

 Bortfall av rettigheter for en periode, f.eks. det å få lov til å være inne, delta i arrangementer m.m. 

 Gjensitting, som betyr at du må bli igjen etter skoletid. 

 Foreldre/ foresatte må hente deg på skolen samme dag  

 På ungdomstrinnet kan elever vises bort i inntil tre dager ved alvorlige  brudd på reglene. 

 Politianmeldelse ved hærverk.  

 Bekymringssamtale hos politi og/ eller barnevern.                                             

 Nedsatt karakter i orden og/eller atferd.( ungdomstrinnet) 
.   
Du har rett til å forklare deg, hvis noe av dette skulle bli nødvendig.     


