REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL
REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED
GLOMFJORD SKOLE

Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved
skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel skape trivsel og
arbeidsglede for alle på skolen vår.
Skolens ordensregler gjelder på skolen, på skoleveien, til og fra bassenget,
på SFO, på leirskole, ekskursjoner og klasseturer. Regler for
elevarrangementer utarbeides av elevrådet og godkjennes av rektor.
Ordensreglementet er gitt i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den
videregående opplæringen. (Opplæringsloven § 2-9 og § 2-10.)
Revidert oktober 2019.
Regler
1. Vær en god venn. Vis hensyn og
vær høflig mot alle. Alle skal føle seg
trygge på skolen. Vold og mobbing
godtas ikke. Dette gjelder også
mobbing via data, sms, eller
lignende.

Tiltak ved brudd på reglene
• Elever i konflikt føres
sammen, for å finne en
løsning.
• Når mobbing oppdages skal
skolen følge «Handlingsplan
mot mobbing».
• Mobbing kan føre til nedsatt
karakter i oppførsel.
• Bruk av vold og trusler om
vold kan føre til utvisning og
nedsatt karakter i oppførsel,
og eventuelt politianmeldelse.

2. Det er ikke tillatt med aktiviteter
som kan føre til skade. Bruk av
sykkel, sparkesykkel og rulleskøyter
skal foregå på anvist område.

• Farlige gjenstander må leveres
inn.
• Gjentatte brudd fører til
nedsatt karakter i oppførsel.

Skolen anbefaler ikke elever under
10 år å sykle til skolen.
Elevene kan bruke sykkel i
sykkelløypa fra 5. klasse.

• Manglende bruk av hjelm
medfører at eleven ikke får
bruke sykkel i en periode.

Sikkerhetsutstyr er påbudt ved bruk
av sykkel, rulleskøyter, sparkesykkel
og alpinkjøring i skoletiden.
El-sykkel, hoverboard ol. er ikke
tillatt i skoletiden.
3. Uønsket munnbruk mot elever,
lærere og andre ansatte er forbudt.

• Eleven får anmerkning, og
foresatte kan bli kontaktet.

Elevene skal vise respekt for
undervisningen og gjør sitt til å
holde arbeidsro i timene.

• Gjentatte brudd kan føre til
nedsatt karakter i oppførsel.
Foresatte skal kontaktes i slike
tilfeller.

4. Alle har et ansvar for å holde det
ryddig og rent. Elevene må ta vare
på skolen og skolesakene sine.

• Elever som gjør hærverk,
griser til, kaster søppel, skal
ordne opp etter seg.
• Ved hærverk kan det kreves
erstatning.
• Ødeleggelse eller tap av
skolesaker må erstattes. Jfr.
Forskrift om ordensreglement
i Meløy Kommune § 3.3.5
• Skolen har ikke
erstatningsansvar for ting som
tilhører elevene og som
kommer bort eller blir ødelagt
i skoletiden.

• Gjentatte brudd kan føre til
anmerkning, nedsatt karakter
i orden eller oppførsel.
5. Alle elevene har rett til opplæring
i ryddige og rolige former, og de har
selv medansvar for dette.
Både lærere og elever skal møte
presis til timene.

Godteri, brus forbys i skoletiden.
Lærerne kan gi dispensasjon fra
dette ved spesielle anledninger.

• Elever som forstyrrer
undervisningen kan bli vist
bort fra timen.
• Gjentatte forstyrrelser i
timene kan føre til nedsatt
karakter i oppførsel
• Gjentatte forseintkomminger
kan føre til nedsatt karakter i
orden.
• Gjentatte forstyrrelser
innendørs i friminuttene kan
føre til at elevene i
ungdomskolen mister retten
til å være inne for en periode.
• Elever som har med godteri i
skoletiden, må levere dette
fra seg. Foreldrene kan hente
dette på skolen.

6. Det er forbudt å være ruset,
bruke, oppbevare, omsette eller
være i besittelse av tobakk, snus,
alkohol, narkotika eller andre
rusmidler på skolens område.

• Skolen skal beslaglegge
rusmidler som medbringes på
skolens område. Foresatte
skal kontaktes.
• Tobakk og alkohol skal
overlates til elevens foresatte.
• Ulovlige rusmidler skal
overlates til politiet.

7. Elevene må ha tillatelse fra
kontaktlærer / rektor for å forlate
skolens område i skoletiden.

• Elever som skulker timer eller
forlater skolens område uten
tillatelse, får anmerkning.
Gjentatte brudd fører til at
foresatte kontaktes, og kan
også føre til nedsatt karakter i
oppførsel.

8. Alt fravær skal meldes i Visma
innen klokke åtte fraværsdagen.

• Hvis ikke meldingen foreligger
innen rimelig tid etter fravær,
vil det bli notert som ugyldig
fravær.

Permisjonssøknader må leveres via
Visma minimum en uke i forveien.
9. Elevene har plikt til å gjøre lekser
og til å levere inn oppgaver til rett
tid.
Elevene har plikt til å gjøre seg
vurderbar.

10. Alle som bruker datautstyr på
skolen må følge skolens regler for
nettvett / bruk av pc.

• Mangelfull leksegjøring og
innlevering av oppgaver samt
slurv kan føre til nedsatt
karakter i orden, og i tillegg
føre til manglende
vurderingsgrunnlag for
fastsetting av karakter.
• Brudd kan medføre tap av
bruksrett for en periode.

Alle elever skal sammen med sine
foresatte underskrive en kontrakt
om lån og bruk av datautstyr.
11. Alvorlige eller gjentatte brudd på
reglementet for orden og oppførsel
skal dokumenteres og drøftes med
elev og foresatte.

• Elever på ungdomstrinnet kan
få nedsatt karakter i orden og
oppførsel. Dersom en elev står
i fare for å få nedsatt karakter,
skal eleven og de foresatte ha
melding om dette i så god tid
at det kan være mulig å rette
dette opp.

12. Bortvisning.

• Elever på barnetrinnet kan
vises bort fra undervisningen
for enkelttimer eller resten av
dagen. Foreldre til elever på
barnetrinnet skal varsles før
bortvisning for resten av
dagen.
• Elever på ungdomstrinnet som
på alvorlig vis eller flere
ganger bryter reglementet,
kan vises bort i inntil 3 dager.

13. Bruk av mobiltelefon er forbudt i
skoletiden.
Telefoner og smartklokker som
medbringes til skolen, skal slås av og
låses inn i mobilskap i klasserom.
Disse vil da bli utlevert ved
skoledagens slutt.
Elevene kan i spesielle tilfeller avtale
bruk av telefon i skoletiden.

14. Skolen ønsker ikke at elevene
tar med seg leker på skolen.
Unntak kan avtales med den enkelte
kontaktlærer, f.eks. bamsedag.

• Elever som blir observert i å
bruke telefonen i skoletiden
skal levere denne fra seg.
Telefonen vil bli gitt tilbake
ved skoledagens slutt.
Gjentatte brudd vil i
ungdomskolen føre til
anmerkning og varsel om fare
for nedsatt karakter i
oppførsel.

• Leker levers til kontaktlærer
og blir utlevert ved
skoledagens slutt.

