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ORDENSREGLER VED VATNESTRØM SKOLE 

 
1. Vi må være snille og ta hensyn til hverandre, slik at alle kan trives på skolen. 

 

2. Farlig lek er ikke tillatt. Snøballkasting er bare tillatt etter avtale. 

 

3. Første dag etter fravær leveres skriftlig melding i meldingsboka. Er du borte fra skolen 

sammenhengende mer enn 7 dager, må du levere attest fra lege.  

 

4. Elevene skal være ute i friminuttene. Det er alltid minst en, ved behov to trivselslærere ute i hvert 

friminutt. Ved spesielle avtaler kan elevene sitte inne i skoganga eller andre steder. 

 

5. Elevene kan ikke forlate skolens område, uten å avtale dette med lærer. 

Skoleområdet er avgrenset slik: 

      Elevene må ikke bevege seg lenger bort fra skolen enn at de kan høre  

      skoleklokka. Det er ikke tillatt å gå nedenfor bommen, på offentlig vei eller ved  

      Frostmyrtjern. 

 

6. Mobiltelefon; elevene skal ikke bruke mobiltelefon på skolen. Ved brudd på dette kan telefonen 

tas fra elevene, som enten får den igjen ved slutten av dagen, eller ved at 

foresatte må hente den på skolen.  

 

7. Stå rolig når skolebussen kommer, og sitt rolig på plass i bussen. 

 

8. Alle har ansvar for å rydde opp etter seg og holde orden i klasserommet, 

garderoben og sekken. Skolens materiell, utstyr og bøker skal behandles 

forsiktig og pent.  

 

9. Vi kommer fort inn til timen når det ringer inn.  

Elevene stiller opp i ganga når de skal inn til ny time. De blir der hentet 

av den læreren som skal ha elevene i timen. I timene følges klassens regler.  

 

10. Sykling på skolens område er kun lovlig etter spesielle avtaler. Sykler plasseres nedenfor bommen 

ved sykkelstativet, eller ved det sted det eventuelt avtales. Bruk av leker på hjul (ikke tråbil) og 

skøyter krever hjelm.  

 

11. Det er ikke tillatt å bruke krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller 

rasisme.  

 

12. Fotballspill skal skje på idrettsplassen, og ikke på asfaltert gårdsplass. 

 
13. Det er ikke tillatt å bruke slikkerier eller tyggis i skoletiden. Dette gjelder ikke spesielle 

anledninger/kosetimer etter avtale med lærer eller ved spesielle avtaler. 

 

14. Brudd på ordensreglene kan føre til utvisning fra skolen. 
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REAKSJON PÅ ORDENSBRUDD 

 
1. Bortvising av elever bør bare skje ved grove brudd på ordensreglene, og i tråd med 

Opplæringsloven kapittel 2 Grunnskolen,§ 2-10 Bortvising. 

På barne- og mellomtrinnet kan elever vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for 

resten av dagen. 

Handlinger som kan føre til bortvising er: alvorlig voldsbruk, hærverk, tyveri, provoserende og 

krenkende oppførsel, bruk eller omsetting av rusmiddel. 

 

2. For brudd på ordensreglementet kan det bli følgende reaksjon: 

 påtale fra lærer, kontaktlærer, rektor eller andre ansatte. Ved gjentatte påtaler gis det 

melding til heimen. 

 utvising fra timen ved forstyrrelse av undervisningen. Etter avtale med foresatte kan elever 

måtte sitte igjen etter endt skoledag for å ta igjen tapt undervisning. 

 tap av goder som f. eks. sitte inne i friminutt, bli fratatt mobiltelefon e.l.  

 erstatte uorden/skade ved å rydde opp, reparere eller betale for skaden når skaden er voldt 

forsettlig. 

 grove brudd kan føre til bortvising. Avgjørelsen tas av rektor etter samråd med skolens 

lærere. Melding til heimen gis omgående.  Foreldre/foresatte må være varslet på forhånd 

og ha fått anledning til å sette seg inn i saken. 

Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. 

Vedtak om bortvising skal være begrunnet, og det gis opplysning om klagetilgang, jamfør 

forvaltningsloven § 27 tredje ledd. 

 kroppslig avstraffelse kan ikke benyttes. Det er likevel ikke til hinder for at en lærer kan ta 

i en elev for å stanse han eller vise han til rette til vern for eleven selv eller andre.  

 alle brudd på orden/oppførsel blir tatt opp til vurdering i forbindelse med 

konferanseopplegg. 

 

3. Før refsing/reaksjoner blir iverksatt, skal eleven få anledning til å uttale seg muntlig for den 

som skal ta avgjørelsen.    

 

4. Ordensreglene skal legges fram for skolens organer foran hvert skoleår med påfølgende 

behandling i levekårsutvalget. 

 

5. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foresatte. 

 

 

 

 
 


