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TRIVSELSREGLER FOR BUVIK SKOLE 
 
I henhold til opplæringsloven § 2-9 har Skaun kommune utarbeidet forskrift om ordensreglement for 
skolene i Skaun. Forskriften finner du på Skaun kommunes hjemmeside. 
På bakgrunn av denne har Buvik skole utarbeidet sine egne trivselsregler. 
 

Generell oppførsel 
Skolene i Skaun skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å 
skape et godt miljø for både elever og ansatte på den enkelte skole. Alle elever skal følge vanlige 
lover og regler i samfunnet, herunder god folkeskikk. 
 

Regler for orden og oppførsel 
- Vis hensyn og respekt for alle. Ta vare på hverandre i leken. Voldsom leik og brutal oppførsel 

er ikke lov.  
- Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen. 
- Møt presis til timer og avtaler.  
- Ta med nødvendig utstyr og bøker både til skolearbeid og lekser.  
- Gjør skolearbeidet til avtalt tid. 
- Hold god orden inne. Rydd etter deg selv og andre. Søppel sorteres. 
- Hold skolens område rent og ryddig. Planter og trær er med på å holde skolegården trivelig, 

og derfor må du verne om dem. 
- Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og 

annet undervisningsmateriell. 
- La andres eiendeler være i fred. 
- Vis hensyn og respekt for andre. Banning, slåssing og forstyrrelser av andres aktivitet er ikke 

tillatt. 
- Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt. 
- Mobbing er ikke tillatt. Skolen i Skaun er mobbefri sone. Viser til skolens egen handlingsplan 

mot mobbing.  
- Seksuell trakassering er ikke tillatt.  
- Trakassering på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt. 
- Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade en 

selv eller andre.  
- Det er ikke tillat å bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk (snus/skrå), 

alkohol, narkotika eller andre rusmidler. 
- Skolen har ansvar for deg. Derfor kan du ikke gå utenfor skolens område uten spesiell 

tillatelse. 
- Det er påbudt å bruke setebelte på skolebussen. 
- Elever som sykler til og fra skolen og på tillatte områder i skoletida, skal bruke hjelm. 
- Ved skøytebruk, skal elevene bruke hjelm.  
- Sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter er tillatt på spesielt område for elever på 5.-7.trinn. 

Hjelm skal brukes. 
- For aking på skolens område gjelder egne regler som gjennomgås med elevene årlig. 
- Snøballkasting er bare tillatt på anvist område i bestemte perioder.  
- Godteri, tyggegummi og brus er ikke tillatt. 
- Mobiltelefon skal ikke benyttes i skoletida. Dersom mobiltelefonen tas med til skolen, skal 

den ligge avslått i sekken.  
-  
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- Smartklokker er tillat hvis de ikke brukes til å lytte eller overvåke i skole og SFO-tida. Hvis 

klokkene forstyrrer undervisningen, må de legges i sekken. 
- Skolen har ikke ansvar for medbrakt elektronisk utstyr. 
- Elevene må følge skolens regler og instrukser når skolens datautstyr benyttes. Egne regler for 

nettvett gjelder. 
- Ved sykdom eller annet fravær skal det leveres melding til skolen så fort som mulig. 
- Alt fravær skal dokumenteres. Eventuelt fritak fra undervisning søkes på forhånd. 

Kontaktlærer kan godkjenne inntil en dag. For lengre enn en dag så brukes kommunens 
skjema Permisjon fra pliktig opplæring som ligger på skolens hjemmeside. For fravær inntil 
en dags varighet, kan Schoollink brukes. 

 
 

Tiltak mot brudd på trivselsreglene – reaksjoner 
Alle reaksjoner skal være slik at elevene vil forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må 
reagere på dette. Elevene skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. 
 
Buvik skole vil kunne bruke følgende reaksjoner mot brudd på trivselsreglene: 

- Muntlig irettesettelse. 
- Muntlig melding til foreldre/ foresatte. 
- Skriftlig melding til foreldre/ foresatte. 
- Gjenstander som blir brukt på farlig, provoserende, krenkende eller ulovlig måte kan bli 

inndratt. Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre/ foresatte.  
- Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr må eleven selv hente ved skoledagens slutt.  
- Ulovlige gjenstander/ rusmidler skal overleveres politiet. 
- Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler 

(rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l). 
- Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid. 
- Utestengning fra spesielle arrangementer og aktiviteter. 
- Bortvising fra skolen for resten av timen/ skoledagen (Opplæringsloven §2-10). 
- Midlertidig eller permanent klasse- eller skolebytte. Jfr. Opplæringsloven § 8-1. 
- Politianmeldelse av ulovlige/ kriminelle forhold. 
- Erstatningsansvar. Eleven kan bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. 

Foreldre/ foresatte er erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens §1-2 for inntil kr. 
5000. 
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