
ORDENSREGLER FOR LEVANGSHEIA SKOLE 2019-20 

Ordensreglementet drøftes hvert år med elevene og i skolens rådsorganer 

Vi viser ansvar når vi: Vi viser omsorg når vi: Vi viser respekt når vi: 

 bidrar til et godt samarbeid mellom elever og 
lærere. 

 bidrar til et godt samarbeid mellom hjem og 
skole. 

 møter til tiden, og har med oss det vi trenger til 
skolehverdagen. 

 holder god orden i klasserommet, på 
garderobeplassen og på skoletomta. 

 bruker sko i skolegården og i bingen. 
 bruker egen hjelm ved bruk av sparkesykkel, 

rullebrett o.l i skolegården.  
Sykkel brukes kun dersom det er en del av 
undervisningen. 

 lar kniver og andre skarpe gjenstander bli igjen 
hjemme. På uteskole har skolen egne kniver.  

 har fokus på et sunt kosthold og fysisk aktivitet.  
Mat og drikke til hverdags skal være næringsrike 
og gi barna energi til skolearbeidet. Ved spesielle 
anledninger er det lov til å ha med kjeks, kake, 
saft eller godteri på skolen. Da gir skolen 
nærmere beskjed om dette.  

 er en rusfri skole. 

 sier ifra dersom noen ikke 
har det trygt og godt på 
skolen. 

 gjør vårt beste for å 
forhindre at noen kommer 
til skade eller blir utsatt for 
mobbing, krenkende ord 
eller handlinger. 

 kun kaster snøball på tillat 
blink. 

 viser nettvett 
 

 er høflige og hensynsfulle mot medelever og 
ansatte. 

 bruker et positivt språk. 
 bidrar til arbeidsro i timene. 
 følger beskjeder som blir gitt av de voksne på 

skolen. 
 tar godt vare på egne og andres ting. 
 er forsiktige med skolens inventar og eiendeler. 

Ved skadeverk kan man bli erstatningspliktig for 
inntil kr. 5000,-. 

 gir beskjed om fravær ved å sende melding i 
Visma Flyt skole (elevens elektroniske 
meldingsbok).  
Ønsker du fri mer enn 1 dag, må foresatte fylle 
ut søknadsskjema som behandles av rektor. 

 holder oss i skolegården dersom vi ikke har gjort 
andre avtaler. Fra 3.trinn kan elevene får lov av 
den som har inspeksjon til å være på utsiden av 
gjerdet mellom skolen og huset til Irén. 

 lar leker/småting hjemmefra ligge i sekken eller i 
hylla når det er undervisning.  

 lar mobilen/ mobilklokken ligge avslått i sekken. 
 



Brudd på ordensreglementet kan utløse følgende konsekvenser (i tilfeldig rekkefølge):  
 
-samtale og problemløsing med kontaktlærer 

-gjenlæring av forventet adferd 

-refleksjon over atferd (time out/pause) 

-tap av goder 

-må ringe hjem 

-melding hjem i Visma flyt 

-sendt til rektor for samtale og problemløsing 

-erstatning 

-utvisning 

Dersom mobiltelefonen brukes i skoletiden, vil du få beskjed om å legge den tilbake, og foresatte vil få beskjed. Ved gjentakelse, vil mobilen bli lagt på 
rektors kontor frem til skoleslutt. 

 
Skolen er ikke ansvarlig for verdisaker som du tar med til skolen (feks. mobil, kamera, leker o.l). 

 

                          Ordensreglementet for skoleåret 19/20 er drøftet i elevrådet, og behandlet og vedtatt i SU 28.03.19 

              


