
 

Ordensreglement  
for  Skaun ungdomsskole 

Generelt 
På skolen vår tar vi vare på hverandre og arbeider aktivt for at skolen skal være en god 
arbeidsplass hvor alle kan føle seg trygge. Alle bidrar til et godt læringsmiljø. 
Vi viser respekt for medelever og voksne ved skolen. 
Vi tar også hensyn til dem som bor eller har sitt arbeid i nærheten av skolen. 
 
Regler 
1.  Vi ønsker atferd som ikke er til skade for andre. 
-  Utstyr som anses som farlig er forbudt 
-  Snøballkasting er kun tillatt mot oppsatt blink. 
 
2. All bruk, oppbevaring og salg av rusmidler (tobakk, snus o.a.) er forbudt. 
 
3.  Vi holder god orden og tar godt vare på bygninger, inventar og materiell, og sorterer avfallet 

som anvist. 
 
4.  Det er elevenes eget ansvar å møte presis med nødvendig utstyr, og at arbeidet er 

ferdig til rett tid. 
 
5.  Elektronisk utstyr er kun tillatt når læreren legger opp til det i læringssammenheng. 

Foto, film og lyd skal aldri brukes i situasjoner som kan skade andre. 
 
6.  På vår skole tillater vi ikke godterier, brus og snacks. (Unntak kan gjøres) 
 
7.  Alle elever skal rette seg etter instruks fra skolens ansatte. 
 
Disse reglene gjelder i all virksomhet ved skolen, undervisning, pauser og på 
turer og ekskursjoner. 
Skolens ledelse vil alltid være ”utøvende” myndighet. 
 
Reaksjonsmåter og konsekvenser 
Skolen har et sett av konsekvenser som kan iverksettes ved regelbrudd. Valgte konsekvens 
avhenger av regelbruddets art, alvorlighetsgrad, og om den enkelte elev ved tidligere 
anledninger har brutt reglene. 
Eleven skal få mulighet til å forklare seg før tiltak settes i verk. 
 
Reaksjonsmåter 

1. Tilsnakk/irettesetting/krav om å rydde opp etter seg. 

2. Skriftlig anmerkning. 

3. Melding til heimen 

4. Innkalling av elev og/eller foreldre/foresatte  til samtale. 

5. Bortvisning fra timen, eleven blir da satt under tilsyn hos andre voksne på skolen 

6. Utestenging av turer/ekskursjoner.  

7. Kontakte PPT, barnevern og/eller politi. 

8. Utvisning, jfr. Opplæringsloven §2-10.  

 
 

 



 

Konsekvenser 
 

1. Ulovlige eller forstyrrende varer/gjenstander beslaglegges.  

2. All form for juks på prøver kan få konsekvenser for karakteren i oppførsel 

3. Dersom en elev volder skade på skolens utstyr, inventar, bygninger eller installasjoner ute, kan 

eleven/hjemmet gjøres økonomisk ansvarlig for dette inntil kr. 5000, jfr. 

skadeerstatningslovens § 1 – 2. 

Brudd på reglementet kan få følger for ordens-/oppførselskarakter; jfr. Opplæringslovens 
forskrift kapittel 3: Individuell vurdering  
 
Pauser 
Før skoledagen begynner får elevene oppholde seg på eget areal. Trapp, hall, korridorer, er kun for 
gjennomgang/ rømmingsvei (ikke oppholdsplasser). 
Matpausen er  felles for hele skolen. Spising foregår hovedsakelig på eget område. 
 
Inneområde 
Inngang til elevarealene skjer gjennom de respektive garderobene der elevene har hvert sitt 
garderobeskap med lås. I garderobene oppbevares utesko og yttertøy.  
 
Uteområde 
I skoletida skal elevene oppholde seg på skolens område. Dette er avgrenset til aktivitetsområdene i 
skolegården. Kunstgressbanen er tillatt område bare for de som driver med ballspill. Elever som har 
ærend utenfor skolens område skal ta med seg skolens elevkort (farge).  
 
Mobil, elektronisk utstyr 
Skolen oppfordrer elevene til ikke å ha med seg verdifulle gjenstander som mobil, nettbrett og 
lignende. Vi erstatter ikke slike eiendeler. 
Evt. mobil leveres inn til lærer i starten av dagen, og leveres ut ved skoledagens slutt. 
Unntak i tilfeller etter regel 5. 
 
Skolen ber om at foreldre/ foresatte sender tilbake til skolen underskrevet svarslipp som kvittering på 
at de har gjort seg kjent med skolens regler. 
 
 
__________________________________________________________________________Svarslipp 
 
Vi har lest ordensreglementet for Skaun ungdomsskole. 
 
________________    ________________________________________________________ 
Sted og dato      Eleven si underskrift 
 
_________________________________________________________________________ 
Foresatte si underskrift 
 

 


