Enga skole

ORDENSREGLEMENT VED ENGA SKOLE 2018/2019
Gjelder på skolen, skolevei og alle arrangement i skolens regi.
1. Vær en god venn. Vis hensyn og vær høflig mot alle. Alle skal føle seg trygge på skolen. Uønsket
munnbruk mot medelever, lærere og andre ansatte er forbudt. Vold, mobbing og utestenging godtas
ikke. Dette gjelder også mobbing via data, SMS eller lignende. Se. Pkt om læringsmiljø i
Virksomhetsplanen.
2. Det er ikke tillatt med aktiviteter som kan føre til skade, for eksempel bruk av sykkel, classywalk i
skolegården. Hjelm er påbudt ved sykkelturer arrangert av skolen. Snøballkasting kan foregå på
anvist område. Ingen kan ta med seg farlige gjenstander, for eksempel kniv, på skolen.
3. Alle elever har rett til opplæring i ryddige og rolige former, og de har selv medansvar for dette. Vis
god orden. Dette innebærer å vise god arbeidsinnsats, levere arbeid innen fristen, møte presis til
timene og ta vare på egen arbeidsplass og utstyr. Dersom en elev ikke har fått gjort lekser, skal
foresatte gi melding om dette.
4. Alle er ansvarlige for egne eiendeler og verdisaker. Hærverk, ødeleggelse eller tyveri av skolens
eiendom fører til erstatningsplikt og eventuell anmeldelse.
5. Godteri, brus, energidrikker o.l. forbys i skoletiden. Lærerne kan gi dispensasjon fra dette forbudet
ved spesielle anledninger.
6. Bruk av mobiltelefon skal ikke foregå i skoletiden. Mobiltelefonen skal leveres inn avslått på
starten av dagen og leveres tilbake etter siste time. Mobiltelefon kan brukes etter avtale med lærer.
Bruk av spillekonsoller forbys. PC og nettbrett er kun til undervisningsøyemed og underlagt skolens
reglement for PC-bruk. Aktiv bruk av smartklokker er ikke tillatt i undervisningen. Bærbare høytalere
kan kun medbringes og brukes etter avtale med kontaktlærer.
7. Det er forbudt å bruke tobakk/ snus og rusmidler i skoletida.
8. Det er ikke tillatt å forlate skolens område i skoletida.
9. Ved sykefravær må foresatte sende melding på visma om morgenen på første fraværsdag. Ved
planlagt fravær må det søkes om permisjon i forkant. Alt fravær dokumenteres i elektronisk
meldingsbok. Se plan for skolefravær. Skolen tar kontakt med heimen om ikke fravær er meldt inn.
10. Søknad om fri inntil to dager søkes om i Visma, permisjonssøknad og behandles av kontaktlærer.
Søknad om fri fra skolen i mer enn to dager og inntil 14 dager søkes om i Visma, permisjonssøknad og
behandles av rektor. Ved planlagt fravær har foresatte ansvar for opplæringa. Ved fravær over 14
dager skrives eleven ut av skolen, og må deretter skrives inn igjen. Skolens undervisningsplikt faller
bort i fraværsperioden.
11. Alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet for orden og oppførsel skal dokumenteres og
drøftes med elev og foresatte. Elever kan få nedsatt vurdering i orden og oppførsel. Dersom en elev

Enga 48
8170 Engavågen

Tlf. : 75 71 02 70
Faks: 75 71 02 71

www.meloy.kommune.no
postmottak@meloy.kommune.no

Org.nr.: 970 189 866
Side: 1 av 2

står i fare for å bli nedsatt, skal eleven og de foresatte gis melding om dette i så god tid at det vil
være mulig å rette dette opp.
12. Bortvisning
Elever på ungdomstrinnet som ved alvorlig hendelser eller flere ganger bryter reglementet, kan vises
bort i inntil tre dager. Elever på barnetrinnet kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller
resten av dagen. Foresatte til elever på barnetrinnet skal varsles før bortvisning.
Rektor tar selv avgjørelsen om bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir
gjort vedtak, skal en vurdere andre hjelpe- eller refsingstiltak. (Opplæringsloven § 2-10)
13. Konsekvenser for brudd på reglement for orden og oppførsel
Før skolen avgjør hvilke konsekvenser som skal brukes, skal eleven ha mulighet til å forklare seg.
Foresatte skal informeres dersom det settes inn konsekvenser for brudd på skolens reglement.
Skolen arbeider for å sette konsekvenser som gjør at eleven ved gjentatt brudd på reglementet
kommer tilbake på rette sporet.
Dersom elevene ikke følger skolens regler for orden og oppførsel (nr. 1-8), kan det få en eller flere av
følgende konsekvenser:
• Lærer gjennomfører en samtale med eleven.
• Eleven må selv ringe hjem (med en voksen til stede) og fortelle hva han/hun har gjort.
• Elevens foresatte kontaktes på telefon eller via melding.
• Eleven innkalles til samtale med rektor eller undervisningsinspektør.
• Foresatte innkalles til møte på skolen.
• Eleven må sitte inne i en eller flere pauser.
• Eleven må gå sammen med inspiserende voksen i friminuttet.
• Eleven kan bli satt til å utbedre skader (vaske, rydde, fjerne merker).
• Eleven kan fjernes fra gruppa slik at medelevene får arbeidsro. Eleven må sitte et annet sted
og gjøre oppgaver under tilsyn av andre voksne.
• Foresatte kan bli bedt om å være til stede på skolen.
• Foresatte kan bli bedt om å hente eleven på skolen.
• Eleven kan utvises for resten av dagen.
• Eleven kan bli nektet tilgang til skolens datamaskiner eller utestengt fra internett på dagtid.
• Mobiltelefoner som brukes uten tillatelse, vil bli inndratt og levert tilbake til eleven etter
endt skoledag. Ved gjentagelse leveres mobil tilbake etter avtale med foresatte.
• Har eleven med seg gjenstander som ikke er tillatt, kan disse bli inndradd. Tilbakelevering
etter avtale med foresatte.
• Eleven må erstatte bøker, utstyr og inventar, helt eller delvis, dersom eleven mister noe eller
ødelegger noe ved uaktsomhet eller hærverk. Foresatte er erstatningsansvarlig etter
skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5000.-.
• Straffbare forhold meldes til politi/barnevern.
• Mobbing behandles ut fra retningslinjer i skolens handlingsplan for et godt skolemiljø.
Vedtatt i SU 18.10.18
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