ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I
GRATANGEN

Utarbeidet i 2012

I det daglige samværet på skolen er det viktig at vi tar vare på gode væremåter slik at vi
kan ha det hyggelig og trygt sammen. Vi skal være positive, ta vare på og vise respekt for
hverandre. Dette er et ansvar som alle har, både barn, ungdom og voksne.

Mobbing
Vi skal ikke mobbe andre
Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet
Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene
Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller annen
lærer) og de hjemme.
Hvis jeg blir mobbet skal jeg fortelle det til kontaktlærer (eller annen lærer) og de
hjemme.

Timer og friminutt
Alle skal komme presis og møte forberedt til timene.
Det er viktig å ha orden i klær og utstyr. Klær og sko settes/ henges opp på en
ordentlig måte.
Vi lar andre sine ting være i fred.
Klasserom, fellesareal og uteområdet skal holdes orden på.
Elevene må oppholde seg innenfor skolens område. På turer må elevene forholde
seg til beskjeder fra lærere og ikke forlate klassen/ gruppa.
Til vanlig skal alle være ute av klasserommene i friminuttene. Rommet skal være
ryddet og luftet når ny arbeidsøkt begynner.
Sykkel, rullebrett etc. er bare tillatt på avgrenset område og det må da brukes
sikkerhetsutstyr som hjelm o.l
Godteri er ikke tillatt på skolen.

Bussen
Det skal være faste plasser for de minste elevene (1-7) på bussen.
Av- og påstigning skal foregå uten bølling. Ellers gjelder de samme reglene på
bussen som på skolen.
Skolebygget
Alle har ansvar for å ta vare på skolen, det vil si at vi kaster søppel i søppelbokser
og ikke utfører bevisst skade på bygning, inventar og læremidler.

Digitale medier
Mobiltelefon kan tas med på skolen men skal være avslått og usynlig.
Fotografering, lydopptak og filmopptak er ikke tillatt på skolen, med mindre det
foregår i undervisningssammenheng og er avklart med lærer. I de tilfeller hvor
denne typen aktivitet foregår skal det foreligge samtykke fra den/ de som
fotograferes/filmes og tas lydopptak av, og formålet med aktiviteten skal
dokumenteres.
Bruk av gymsal i friminuttene
Her skal elevrådet komme med forslag, men gymsalen skal ikke brukes uten at
det er en voksen til stede.

Fravær
Ved fravær skal melding medbringes første dag etter fravær.

Røyking og bruk av rusmidler
Bruk av tobakk, snus og rusmidler er forbudt på skolens område og ved
arrangementer i regi av skolen.

Ved brudd på ordensreglene
Små brudd korrigeres ved samtale mellom kontaktlærer og elev, i noen tilfeller
gjennom samtale i klassen.
Ved alvorlige brudd, eller ved gjentakelser skal rektor og foreldre bringes inn.
Reaksjonen kan i disse tilfellene bli bortvisning fra skolen inntil tre dager for elever
på ungdomstrinnet, og deler av dagen for elever på barnetrinnet. Dette er en
avgjørelse som rektor tar etter å ha rådført seg med de aktuelle lærerne. Nedsatt
ordens- og/eller oppførselskarakter kan også være en konsekvens.
De som bevisst gjør skade på bygning, inventar og læremidler plikter å betale for
skadene.

Elever, lærere og foreldre må gjøre seg kjent med ordensreglementet slik at vi har en felles
forståelse av hvordan vi ønsker å ha det på skolen. Målet er at alle skal trives og oppleve
trygget og et godt læringsmiljø gjennom felles opplevelser og rammer.

(Ordensreglementet er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra elever på alle klassetrinn,
elevråd, lærere, skolemiljøutvalg og FAU og gjennomgås hver høst både med elever og i
foreldrerådsmøte.)

