Ørnes skole

Ordensreglement
Gjelder på skolen, skolevei og alle arrangement i skolens regi
1. Det er pliktig oppmøte på skolen. Ved sykefravær skal foreldre sende melding til skolen om morgenen på
første fraværsdag. Søk permisjon i forkant av planlagt fravær. Skolen varsler foresatte når elevens fravær
totalt overstiger 10 %.
2. Vis god orden. Dette innebærer å vise god arbeidsinnsats, levere arbeid innen fristen, være presis og ha
med nødvendig utstyr og bøker. Det betyr også å holde orden på egen arbeidsplass og eget utstyr.
3. Vis god oppførsel. Dette innebærer å vise hensyn, respekt og omtanke for andre på skolen. Det er
nulltoleranse for mobbing og vold. Alvorlig vold mot elever eller ansatte politianmeldes.
4. Alle er ansvarlige for egne eiendeler og verdisaker. Skolen er ikke ansvarlig for skade på eller tap av
private eiendeler. Hærverk, ødeleggelse eller tyveri av skolens eiendom fører til erstatningsplikt og
eventuell anmeldelse.
5. Ingen skal forstyrre undervisningen eller ødelegge for egne eller andres læringsmuligheter.
6. Utesko og yttertøy skal oppbevares på gangen.
7. Hjelm er påbudt ved sykkelturer eller alpint som arrangeres av skolen.
8. Ingen kan bruke rusmidler, snus eller tobakk på skolen. Dette kan inndras.
9. Mobiltelefon og smartklokke er ikke tillatt brukt i skoletiden etter at det har ringt inn til første time.
Elever som har med mobil eller smartklokke på skolen må oppbevare denne i klassens mobilsafe til
skoledagens slutt. Mobiler og smartklokker som brukes i skoletiden kan inndras.
10. Ingen kan ta med seg farlige gjenstander, for eksempel kniv, på skolen. Slike gjenstander kan inndras.
11. Det er ikke tillatt å spise eller drikke i timene på klasserom. Brus og godteri er ikke tillatt med mindre det
er gjort avtaler ved spesielle anledninger. Brus og godteri kan inndras.
12. Alle som bruker datautstyr på skolen må følge skolens PC-regler (vedlagt ordensreglementet).
Utstyr som brukes i strid med reglene kan inndras for en periode.
13. Skolen er ansvarlige for elevene i skoletiden. Det er derfor ikke tillatt å forlate skolens område i
skoletiden.

Brudd på reglene gir konsekvenser, avhengig av alvorlighetsgrad:
- tilsnakk, anmerkning, oppfølgingssamtaler, melding hjem
- gjøre opp for seg, med erstatningskrav på inntil 5000 kroner
- utestenging fra enkelte områder/rom/arrangement
- inndratt utstyr el.l. må hentes av foresatte
- nedsatt karakter i orden/oppførsel
- utvisning i inntil tre dager
- politianmeldelse
- bytte av klasse/skole dersom hensyn til medelever tilsier det
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Vedlegg: PC-regler

Regler for bruk av PC
Vedlegg til ordensreglementet for Ørnes skole
1. Det er ikke lov å bruke privat PC på skolen.
2. Hver enkelt elev er ansvarlig for den PC-en som han/hun får utdelt på skolen. Brukernavn og passord må
ikke deles med andre. Det er ikke lov å låne bort maskinen til andre. Eleven har ansvar for å sette PC-en til
lading i låsbart skap.
3. PC-en skal kun brukes i skoletimene. Ingen elever skal ha tilgang til PC i friminuttene.
4. PC-en skal kun brukes til skolearbeid. Maskinen skal ikke brukes til spill, og nedlasting av programvare er
ikke tillatt. Bruk av Internett skjer kun etter avtale med lærer.
5. Når hele klassen eller enkeltelever skal bruke PC i en time, har lærer ansvar for å åpne PC-skapet og for å
sørge for at alle maskinene er låst inn innen timens slutt.
6. Hver enkelt elev har ansvar for at skolearbeid blir levert på Skooler, i lesbart filformat, i riktig mappe og til
rett tid. Eleven kan ikke forvente at det blir tatt papirutskrift. Den enkelte faglærer har ansvar for at det
blir opprettet innleveringsmapper.
7. Alle elever har ansvar for å varsle skolen dersom de oppdager at andre bryter reglementet. Dette fordi
uvettig bruk av IKT også kan ramme andre elever.

Gjentatte eller alvorlige brudd på skolens regler for bruk av PC vil føre til at eleven mister muligheten til bruk av
PC for en periode. Eventuelle andre konsekvenser følger av skolens ordensreglement.

Vedtatt i SU 23. okt. 2018
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