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Utkast til ordensregler med konsekvenser 14.04.15 

§ 5 Regler for oppførsel 
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, 
herunder 
- være til stede i opplæringen 
- behandle medelever, ansatte og andre som   
  elevene møter i skolehverdagen med respekt 
  uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn,    
  seksuell orientering m.m. 
- bidra til et godt læringsmiljø 
- rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte 
- følge skolens regler for melding av fravær 
- ta godt vare på skolens eiendeler 
- vise nettvett og følge skolens regler for bruk av  
  mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr 
- følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og 
  spesialutstyr 

§ 4 Regler for orden 
Elevene skal 
- møte presist 
- møte forberedt til opplæringen 
- ha med nødvendig utstyr 
- gjøre arbeid til rett tid og overholde frister 
- holde orden 

 

 

Regler Furuset skole Konsekvens ved brudd på regel 

Mobiltelefon kan tas med på eget ansvar. Den 
skal være avslått. 
 

Telefonen inndras for resten av dagen. 

Jeg følger klassereglene Lik praksis 

Du skal ikke forstyrre undervisningen  Sitte i et annet klasserom 

 Sitte igjen og gjøre arbeid som ikke er blitt 
gjort 

 Ved gjentatte ganger: kontakt med hjemmet 
og samtaler 

Ta godt vare på skolens bøker og utstyr. 
 Sett bind på flergangsbøker. (5.-7.tr) 

Ødelagte eller tapte bøker erstattes. Eleven 
bruker friminuttene til å  sette bind på bøkene 

Vi bruker ikke stygge ord  Standardbrev fylles, og tas med hjem for 
signering. Det informeres om hvilke ord som 
er brukt. 

 Skolen tar kontakt med hjemmet med 
mobilskole 

 Telefon hjem etter flere gjentagelser  der 
eleven må fortelle  

Det er ikke lov med godteri i skoletiden Godteri konfiskeres, og må hentes av foreldre 
innen en frist. Kastes om det ikke hentes innen 
fristen. Melding via mobilskole.  

Vi går i gangen Gå tilbake, og begynn på nytt. Brukes det 
uforholdsmessig lang tid til dette, tas den tapte 
undervisningstiden igjen etter timen/dagen 

Vi bruker innestemme inne Klasseregler 

Baller skal bæres innendørs. I gang og klasserom. Ballen konfiskeres for resten av dagen, eventuelt 
dagen etter om det skjer på slutten av dagen 

Farlige gjenstander skal ikke tas med på skolen Gjenstanden inndras og må hentes av foresatte 
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Forsøpling på skolens område skal ikke skje Ryddes  av de som har gjort det. 

Det skal ikke skrives negativt om, eller legges ut 
bilder av medelever, på sosiale medier. 

Hjemmene informeres, og oppfordres til å 
anmelde forholdet.  

Mobbing skal ikke forekomme. (definisjon fra vår 
handlingsplan for arbeid med §9a) 

Prosedyrer i forhold til handlingsplan §9a 

Du skal ikke ta noe som ikke er ditt Tyveri anmeldes (Erstattes) 

Du skal ta godt vare på skolens bygninger og 
eiendeler. 

Hærverk anmeldes (Erstattes / repareres) 

Du skal møte presis til undervisning og andre 
aktiviteter i skolens regi 

SMS til hjemmet ved gjentagelser 

Du skal møte forberedt til undervisningen, og ha 
med deg nødvendige bøker og utstyr. 

 

SMS ved gjentagelser (lik praksis) 

Du skal gjøre skolearbeidet til rett tid og 
overholde frister 

SMS ved gjentagelser 

Du skal holde orden i skolesekk, hylle og bøker Ryddes etter skoletid 

 

 

 

 


