
Skolen skal være et sted der alle skal trives. Vi ønsker et inkluderende

skolemiljø med respekt for alle. Vi legger vekt på positive holdninger og godt

samspill med hverandre.

Ordensreglementet gjelder også for skolefritidsordningen, samt ved

ekskursjoner, turer og andre arrangementer som skolen er ansvarlig for. Ved

Utleie gjelder reglementet etter nærmere orientering for den enkelte leietaker.

Du har rett til:

Å få opplæring i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

- Et godt læringsmiljø som fremmer læring, trivsel og helse

Å medvirke i lærings- og vurderingsarbeidet

Å forklare deg muntlig for den som skal bestemme refsingstiltak

- Å komme til et ryddig klasserom

Å klage på saker der man føler seg urettferdig behandlet

- At lærerne holder avtaler

Du har ansvar for:

Ordensreglement

Seida skole

- Møte presis til timene og ha med deg det du trenger til skoledagen

- Jobbe i henhold til mål og læringsplanene (for eksempel gjøre

hjemmearbeid)

- Å vise vanlig folkeskikk, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre.

- Ta vare på lærebøker, utstyr, skolens bygninger og inventar.

- Rette seg etter skolens regler for oppførsel

Følge regler som gjelder for lek i skolegården

Å erstatte ting du ødelegger eller rette opp skader en har påført.

- Ikke forstyrre undervisningen

- Holde orden i klasserommet, på spesialrom og i gangene



- Levere meldingsbok ved fravær

- Søke om fri på forhånd

- Være ute i friminuttene dersom du er 1.-7. Klassing (-20 er kuldegrense)

- Være på peisestua eller ute i friminuttene dersom du er 8.-10. Klassing

Du har ikke lov til:

-  Å plage eller å mobbe andre

- Å ha grov munnbruk, banne eller snakke nedsettende om andre, eller på

noen måte gi negative signaler til andre

- Å forstyrre undervisning eller arbeidsro

Forlate skoleområdet uten lov

- Drive med farlig lek. (f.eks snøballkasting) Snøballkasting er bare lov på

anvist område i skogen.

Ha med farlige gjenstander

Ta med gjenstander eller leker som kan skade eller forstyrre

- Å bruke tobakk eller rusmidler i skolemiljøet

- Å drikke eller spise i timene (ved spesielle tilfeller kan det gjøres avtale med

lærer)

- Å tygge tyggegummi i timene

- Å ta med kjæledyr

- Forsøple eller gjøre hærverk

- Å fortelle usannheter

Å bruke Pc til annet en skolearbeid

- Å bruke mobiltelefon

Reaksjoner på dårlig orden/oppførsel kan være:

- Elevsamtale
Ved gjentatte ganger bortvisning til rektor/inspektørs kontor for oppfølging,

foresatte kontaktes og eleven sendes/hentes hjem.

Varsel hjem via telefon eller brev

Beslag av ulovlige gjenstander

Anmerkning - nedsatt karakter i orden og oppførsel på ungdomstrinnet

- Pålegg å rydde opp etter seg/utbedre skade som er forvoldt

- Eleven/foresatte er erstatningsansvarlig for inntil 5000,- der eleven med

vilje forårsaker skade (skadeerstatningsloven §1-2)



Utestenging fra arrangementer og turer i skolens regi på grunn av

disiplinære forhold

- Utvisning 1.-7.trinn inntil en dag, 8.-10. Trinn inntil tre dager. (jf.

Enkeltvedtak etter opplæringsloven § 2-10)

- Utvisning av elev kan være aktuelt som reaksjonsform i to tilfeller:

o Når gjentatt påtale til eleven, kontakt med hjemmet og advarsler

ikke bedrer elevens adferd.

o Ved spesielle forseelse, særlig hvis den er av en slik art at det kan

ha uheldig virkning på resten av skolens virksomhet.

Forseelser — skolens reaksjon

-  Beskjeder og pålegg: Dersom disse ikke etterkommes, kan eleven vises til et

kontor (rektor/inspektør) foresatte kontaktes og eleven hentes hjem.

-  Forsøpling/ødeleggelse/hærverk: Opprydding/utbedring/erstatning, grovt

hærverk bi.a tagging politianmeldes

-  Grov munnbruk/ banning/ sjikanering: Første gang oppførselsanmerkning.

Ved gjentakelse telefon hjem og nedsatt oppførselskarakter

Juksing: på vanlige prøver gis ikke karakter og eleven får

oppførselsanmerkning. På tentamen/eksamen gis det ingen karakter og

eleven bortvises. Oppførselskarakteren settes ned.

-  Komme for sent: det gis ordensanmerkning hver gang. Ved gjentakelse gis

det beskjed hjem og nedsatt ordenskarakter.

Mobbing/ slåssing/ vold/ slag/ spark mot andre:  Første gang telefon og

brev hjem. Oppførselsanmerkning gis. Ved gjentakelse utvises eleven og

oppførselskarakteren settes ned. Grov mobbing/vold politianmeldes.

-  Mobilbruk på skolen: Første gang beslaglegges telefonen og gis tilbake ved

skoledagens slutt. Det gis oppførselsanmerkning. Ved gjentatte ganger

leveres telefonen til kontorer og foresatte må hente den.

Oppførselskarakteren settes ned.

-  Rusmidler: Eleven hentes av foresatte. Utvisning og nedsatt

oppførselskarakter. Politianmeldelse.

-  Røyking/snus: Første gang oppførselsanmerkning. Brev hjem. Gjentatte

ganger nedsatt oppførsel og møte med foreldrene.



- Skulking:Første gang telefon hjem og ordensanmerkning. Ved gjentatte

ganger brev hjem, møte med foresatte og nedsatt ordenskarakter. Ved

langvarig ulovlig fravær kontaktes barnevernet.

- Snøballkasting:(utenfor anvist område) Første gang oppførselsanmerking.

Ved gjentatte ganger ringes det hjem og oppførselskarakteren settes ned.

Uro i timene: Oppførselsanmerkning. Ved gjentatte ganger ringes det hjem

og oppførselskarakteren settes ned.

- Friminutt:

o  U.trinn: Ved 1. Gangs regelbrudd må eleven være ute resten av

dagen. Ved gjentatte ganger må eleven være ute i  en avtalt

periode.

o 1.-7. Trinn: Ved 1. Gangs regelbrudd må eleven være inne resten

av dagen. Ved gjentatte brudd må eleven være inne i en avtalt

periode.


