ORDENSREGLER

Åsgård skole er en skole for alle!
Vi har et inkluderende miljø, preget
av trygghet, mestring og trivsel. Vi
verdsetter fellesskapet og det at vi
er forskjellige. En Åsgårdelev er en
god venn!
Hver enkelt blir sett og hørt. Vi

Dette heftet tilhører:

møter hverandre med en positiv
innstilling og raushet. Vi har godt
humør og gleder oss til hver dag.
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Regler for oppførsel

 Vis alle du møter i skolehverdagen respekt, vær hensynsfull og
hjelpsom
 Følg beskjeder du får fra de voksne på skolen
 Snakk hyggelig til elever og voksne
 Vær til stede og delta aktivt i
undervisningen
 Følg trinnreglene trinnet ditt har laget
 Si ifra til en voksen om noen ikke har det
bra, eller noen gjør noe dumt – det er
ikke sladring
 Ta godt vare på ditt eget, andres og
skolens utstyr


Hjelp til med å holde det ryddig inne og ute

 Vis nettvett og følg skolens regler for bruk av mobiltelefoner,
datautstyr og digitalt utstyr

Åsgård skole

2017/2018

ORDENSREGLER

På skolen eller skoleveien er det ikke lov til:
 Å mobbe
 Å være voldelig eller true med vold
 Å ha med og/ eller bruke farlige gjenstander

Definisjon av mobbing:
Mobbing er gjentatt negativ atferd
fra én eller flere sammen, rettet
mot en som ikke kan forsvare
seg.

Mobbing og krenkende adferd kan være:
 Å komme med kommentarer eller kalle andre stygge ting
 Baksnakking, løgn og ryktespredning
 Latterliggjøring
 Utestenging og å overse andre
 Å slå, sparke, lugge, dytte eller på annen måte skade andre
 Å ta eller ødelegger andre sine ting
 Negativt bruk av kroppsspråk
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Regler for orden
 Møt presis
 Møt forberedt
 Ha med nødvendig utstyr
 Gjør arbeid til rett tid og hold frister
 Hjelp til med å holde det ryddig inne og ute

Regler før skoledagen starter:
 Mellom høstferien og påskeferien har du lov til å være inne i
gangen ved hovedinngangen mellom kl.08:00-08:20
 Fra 08:20-08:30 kan du være inne i klasserommet under tilsyn av
voksen. Ønsker du å leke og bråke, må du gjøre det ute
 Når klokka er 08:30, skal du være klar til undervisning

Regler i gang og garderobe:
 Vis hensyn til medelever og voksne
 Bruk lav stemme
 Kle av/på deg yttertøy raskt
 Heng tøy på plassen din
 Sett utesko på anvist plass
 Gå raskt ut/inn når du er ferdig
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Regler i undervisningsrom:
 Følg trinnreglene trinnet ditt har laget
 Reis deg når en ny lærer overtar timen
 Hodeplagg som luer, kaps, hette
og lignende, skal ikke brukes i
skoletimen. Unntak fra regelen er
religiøse hodeplagg
 Bruk friminuttet til å gå på do

Regler for alle skolens områder:
 Vær ute i utetiden, og hold deg innenfor skolens område
 Følg skolens og elevrådets regler for de ulike lekeområdene
 Mobiltelefonen er slått av og ligger i sekken
 Egne leker skal normalt ikke tas med til skolen
 Kjøp og salg skal normalt ikke skje på skolen
 Det brukes ikke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet
 Det er forbudt å ha med eller bruke tobakk/ snus eller andre
rusmidler
 Respekter skolens regler for sykling:
- Vi følger Trygg trafikk sin anbefaling om at foresatte tillater sykling fra
5. trinn og etter gjennomført og godkjent sykkelprøve på våren i 4.
trinn.
Alle SKAL bruke hjelm
- Sykler og sparkesykler parkeres på anvist plass, og brukes ikke i friminuttene hvis
det ikke er avtalt med lærer.
- Unntak: Foresatte kan sykle sammen med egne barn til og fra skolen.
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Følger av brudd på reglene for orden og oppførsel
Håndtering av uønsket adferd og brudd på reglene for orden og oppførsel er i stor
grad en del av oppdrageransvaret hjem og skole har.
Man må alltid vurdere graden av forseelsen til hvilket tiltak man setter inn. Eleven får
alltid forklare seg før det avgjøres hva som skal skje. Her er listen med tiltak som
brukes:


Tilsnakk av lærer, annen voksen eller rektor



Foresatte informeres om regelbruddet



Samtale med ledelsen



Innkalle foresatte til samtale



Skriftlig melding til foresatte



Pålegg/ beskjed om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp
skader som eleven er ansvarlig for



For å forhindre krenkende adferd/ mobbing av medelev kan i særskilte tilfeller
elev/ elever
- Bli pålagt å være tilstede før/ etter skoletid
- Bli pålagt å oppholde seg på et begrenset område av skolens areal ute
eller inne
- Følges av en voksen hele dagen



Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av skoledagen
(oppll. §§ 210 og 8-13)



Midlertidig eller permanent gruppebytte



Midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. §§ 8-1)

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

Erstatningsansvar
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/ eller
elevens foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av
undervisningsmateriell.
- Nye skolebøker som ødelegges/mistes må erstattes fullt ut
- Brukte bøker må du erstatte med 50 %
- Utstyr eller ruter som blir ødelagt/knust erstattes med inntil kr 1.000,-

Åsgård skole

2017/2018

ORDENSREGLER

Til foresatte:
Skole og foresatte har sammen med eleven et felles ansvar for at
skolens ordensregler blir overholdt. Dette er et samarbeidsprosjekt, og vi
oppfordrer alle foresatte til å:
 Snakke pent om skolen med barna sine, da gjør du dem en
tjeneste
 Si ifra til skolen med en gang dersom det har skjedd noe som
det må ordnes opp i

Signer, klipp/ riv av og returner til skolen!
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Ordensreglementet er etter forvaltningsloven § 2c en forskrift og er behandlet
etter forvaltningslovens §§ 37-40.
Forskriften er vedtatt av Åsgård skole 30.05.2015 med hjemmel i lov 17.07.
1998 nr. 61 om grunnskolen (opplæringslova) § 2-9 med bakgrunn i det
kommunale ordensreglementet vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur
21.01. 2015.

Denne delen klippes av og returneres til kontaktlærer når innholdet
er lest og gjennomgått!

Vi har lest og snakket om reglene, og skal sammen arbeide
for at de overholdes:
Elev:____________________________________________
Foresatte:________________________________________
Dato:____________
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