Ordensregler
for Ekrehagen skole og skolefritidsordningen
Trygghet og trivsel hører sammen. Skal skolen vår bli et trygt sted å være og et godt
sted å lære, må hver og en av oss hjelpe til og ta ansvar for oss selv og for andre.
Motto: «Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.» (Matt 7:12)

1. HENSYN, HØFLIGHET OG RESPEKT
• Vi tar hensyn til hverandre, bruker sunn fornuft og viser hverandre høflighet og respekt.
• Banning og krenkende språkbruk, samt plaging og mobbing er helt forbudt på skolen vår.
• Vi forventer at du som elev ved vår skole er lojal mot og viser respekt for vårt kristne livssyn enten du deler
det eller ei. Dette gjør du ved å ha en god holdning ved andakter, bønn og andre av skolens samlinger. Dette
gjør du også ved å utvise respektfull språkbruk.
• Vi forventer at du retter deg etter tilsnakk fra skolens ansatte og vikarer
• Vi forventer at du bruker klær på skolen som er tilpasset årstid, og som ikke er krenkende for deg selv eller
andre.
• Vi forventer at du ikke jukser eller forsøker å jukse
2. ORDEN OG ANSVAR
• Skolen har ansvar for deg i skoletiden og ingen får derfor forlate skolens område uten tillatelse. Skolens
område defineres som der undervisning til enhver tid foregår.
• Vi er stolte av skolen vår og forventer at alle gjør sitt beste for å ta vare på bygning, inventar og utstyr.
• Vi forventer at du arbeider for å skape et godt lærings- og skolemiljø.
• Du har plikt til å møte presis, ha med det du trenger, holde arbeidsro og gjøre skolearbeidet til avtalt tid.
• Du har ansvar for å holde det rent og ryddig rundt deg
• Du har ansvar for å ha orden på, og ta vare på, egne eiendeler
• Andres eiendeler lar vi være i fred, også naboeiendommer.
• I skoletiden skal mobiltelefon verken brukes, sees eller hørs med mindre lærer har gitt tillatelse til det. Med
mobiltelefon menes alt utstyr for kommunikasjon over offentlige nett. På 9. og 10. trinn er det tillatt å bruke
mobiltelefon i det lange friminuttet.
• Du avtaler bruk av PC og iPad med lærer
• Du forplikter deg til skolens dataavtale, som også inneholder informasjon om reaksjoner på regelbrudd
• Du kan høre på musikk etter spesiell avtale med læreren
• Du og foreldrene dine er ansvarlig for utlevert skolemateriell.
• Skolen er uten erstatningsansvar for elevenes eiendeler
3. HELSE OG TRYGGHET
• Skolen er opptatt av helsen din og at du skal være trygg i skoletiden. Derfor setter vi følgende grenser:
• Bruk og oppbevaring av røyk, snus, e-sigaretter med og uten nikotin og andre rusmidler er ikke tillatt på
skolen og skolens område, jmf gjeldende lovverk om bruk og oppbevaring av rusmidler i skolen. Dette
gjelder også for skolens arrangementer etter ordinær skoletid.
• Godterier, tyggegummi og brus er bare tillatt ved spesielle anledninger.
• Energidrikker er ikke tillatt
• Farlige eller forstyrrende gjenstander tas ikke med til skolen og vil bli inndratt.

4. KOMMUNIKASJON
• Ved sykdom eller uanmeldt fravær av andre grunner, må foreldre/foresatte gi beskjed til skolen senest kl
09.30 samme dag som fraværet inntreffer. Melding gis via Visma Min Skole. Fraværet skal begrunnes.
• Dersom du er borte fra skolen, har hjemmet ansvar for å få rede på lekser som er gitt under fraværet.
• Søknad om permisjon må leveres i god tid, på eget skjema, som er på skolens hjemmeside. Ved planlagt
fravær bør søknad foreligge om mulig 14 dager før. Søknader mottatt senere enn 5 virkedager før planlagt
fravær vil normalt ikke innvilges. Ved akutt fravær bør søknad komme uten ugrunnet opphold.
REAKSJONER VED BRUDD PÅ ORDENSREGLENE.
Reaksjonene skal stå i et direkte og rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Ved vurderingen skal
det legges vekt på grad av skyld, samt individuelle forhold hos eleven, slik som grad av modenhet m.m.
Det vurderes konkret i det enkelte tilfelle om brudd på reglementet er av en slik karakter at
foreldre/foresatte skal gis orientering fra skolen om hendelsen. Før disiplinære tiltak blir satt i verk, skal
eleven og i noen tilfeller foresatte ha anledning til å forklare seg om saken. Ved brudd på skolens
ordensreglement og oppførsel som ikke er i henhold til skolens verdisyn, kan du derfor forvente noen av
de følgende reaksjonene:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Du vil bli tilsnakket og må eventuelt delta i en konfliktløsningssamtale.
Hjemmet kan kontaktes og foresatte bli involvert
Du kan bli bedt om å forlate timen og være under tilsyn av andre enn klasselæreren.
Du kan bli satt under ekstra tilsyn i friminutt eller bli henvist til å bli igjen etter skoletid.
Karakterene i orden og/eller oppførsel kan bli nedsatt. Gjentatte brudd på ordensreglementet gir grunnlag for
å sette ned ordenskarakteren. Skjønn må brukes, men 10 ordinære ordensanmerkninger pr termin er et
veiledende antall. Gjentatt dårlig oppførsel gir også grunnlag for nedsatt oppførselskarakter. Det vil bli sendt
skriftlig melding hjem før orden/oppførselskarakter settes ned.
Ved grove brudd på skolens regler eller ved gjentatte regelbrudd kan elever på 1. – 7. trinn vises bort for
enkelttimer eller for resten av dagen. Elever i 8. – 10. klasse kan vises bort i inntil tre dager (Friskolelova § 310). Det er rektor som tar avgjørelse om å vise bort etter å ha samrådd seg med elevens lærere. Foresatte
varsles før bortvisning settes i verk. Avgjørelser om bortvisning er et enkeltvedtak (forvaltningslovens § 2)
som kan påklages. Klageinstans er Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Klagefrist er tre uker.
Skolen kan avbryte deltakelse på skolens arrangementer og turer i skolens regi ved grove brudd på
ordensreglene.
Dersom du ødelegger eiendom og utstyr, kan du og dine foreldre bli nødt til å betale for skaden.
Gjenstander kan inndras
Dersom du blir tatt i å bruke, besitte eller omsette rusmidler i skoletida, vil hjemmet umiddelbart kontaktes.
Du kan flyttes til en annen skole
Du kan bli meldt til politiet hvis du bryter norsk lov, som for eksempel ved grovt hærverk, trusler/vold mot
enkeltpersoner, rasistisk atferd og oppbevaring/bruk av kniv, våpen og rusmidler

Formell prosedyre:
1. Kontaktlærer varsles.
2. Kontaktlærer kontakter foreldre / foresatte og informerer om hendelsen/e muntlig eller skriftlig.
Kontaktlærer rapporterer skriftlig til rektor.
3. Kontaktlærer og hjemmet samarbeider om oppfølging og videre tiltak.
Kontaktlærer rapporterer skriftlig til rektor.
MOBBING OG ANNEN KRENKENDE ATFERD
Skolen har en egen handlingsplan for trygt skolemiljø som følges når skolen oppdager, eller får melding
om, mobbing eller annen krenkende atferd. Denne er publisert på skolens hjemmeside.

LA OSS GJØRE SKOLEN VÅR TIL EN GOD SKOLE FOR ALLE!

Tillegg til skolens ordensregler
Dette er tillatt ute
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruk av alle lekeapparater på oversiden av skolebygget
Å sykle på crossbanen, på nedsiden av skolebygget og andre plasser etter avtale. Hjelm er påbudt.
Å spille basket under stativet på nedsiden
Å bruke sparkesykkel, rulleskøyter og skateboard på asfalt. 1.-4. klasse på oversiden. 5.-10. kan også
bruke nedsiden. Hjelm påbudt.
Å bruke fotballbanen ved siden av barnehagen
Å leke i skogen innenfor skolegrensa. Må høre skoleklokka.
Å hoppe paradis og strikk
Å klatre i trærne innenfor synsvidde av utevakt
Å ake i bakken overfor fotballbanen
Å base og kaste snøball på området mellom veien og parkeringsplassen på nedsiden av skolebygget.
Ingen kan tvinges til å bli med på slik lek. NB! Dette gjelder 7. – 10. trinn!
Å kaste snøball i dumpa bak sykkelcrossbanen. NB! Dette gjelder 1. – 6. trinn!
Å hjelpe vaktmester hvis det er i orden med kontaktlærer. Vaktmester og kontaktlærer avtaler tidsrom.
Å spise ute, etter avtale med lærer, men avfall skal kastes inne.

Dette er ikke tillatt
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Å oppholde seg på nedsiden av skolen for 1. – 4. trinn (Unntak TL-aktiviteter i storfriminuttet)
Å spille fotball på oversiden av skolebygget (Enkelte unntak. Bruk skjønn.)
Å spille ball mot skolevegg på nedsiden av skolebygget, og som regel heller ikke på oversiden av bygget
Å sykle på asfalten på oversiden av skolebygget.
Å oppbevare sparkesykkel og annet utstyr til uteaktiviteter inne
Å bruke mobiltelefon (Kan brukes etter avtale med faglærer) Dette gjelder også i skolegården før og etter
skoletid
Å bruke nødutganger annet enn i nød.
Å klatre opp på skole- og garasjetaket
Å være inne i friminuttene (unntak kan avtales med lærer).
Å bli sittende på do/i gymgarderoben i friminuttet eller etter skoletid
Å gå opp til hoppbakken uten avtale med kontaktlærer
Å kaste snøball på skolens område (Unntak: se over)
Å oppholde seg på lærernes arbeidsrom. Det er elevfri sone!
Å skrive på inventar og bygningsmasse
Å forsyne seg selv med melk eller frukt fra melkebua

Skoleveien
Skoleveien er Kokkveien fra busstoppet og opp.

Dramsveien
Lov å dynke + kaste
snøball for 7. – 10. kl.
Rollerbl./skateb.
Parkeringsplass

Basket

SKOLEBYGGET
Paradis /strikk

Lekeapparater

FOTBALLBANE

Sykkelcrossbane

SKOG

Skog

