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Skolen vår skal hjelpe elevene til å leve til Guds ære og til beste for andre mennesker. 
Hovedregelen for hvordan vi skal være mot de andre på skolen blir derfor: 
  
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. 
Matt. 7.12 
 
Reglene gjelder på skolens område, på skolebusser, skoleturer, leirskole og andre 
situasjoner / arrangementer som skolen har ansvar for. 
 
Fem hovedregler 

1. Jeg kommer presis og jobber rolig i timen 
2. Jeg mobber eller slår ingen, men viser respekt for alle 
3. Jeg ønsker å være grei mot alle, og stenger ingen ute 
4. Jeg snakker pent til andre og om andre 
5. Jeg holder det rent og ryddig rundt meg 

 
 
Detaljregler 
1 Trivsel   
     Skolen vår skal være et trygt og trivelig sted å være. Hver enkelt har derfor ansvar  
     for skolemiljøet. 

a. Vi må ta hensyn til hverandre. 
b. Vi må vise respekt for hverandre. 
c. Vi må snakke vennlig og høflig til hverandre i et miljø fritt for banning og stygg 

språkbruk. 
d. Vold eller trusler om vold og mobbing skal ikke forekomme. Se skolens plan om 

dette.  
e. Opplever elever vold eller mobbing, må voksne få beskjed om dette. 
f. Ved konflikter skal alle berørte parter få anledning til å forklare seg. 
 

 
2 Miljø og sikkerhet 
     Det er viktig å ha det pent og ordentlig rundt seg for å få det trivelig. 
     Alle har ansvar for å behandle hele skoleanlegget, skolebygninger, møbler,   
     skolebøker og annet utstyr pent. 

a. Hjemmene er ansvarlige for utlevert skolemateriell. Dette må behandles pent slik at 
det er greit for neste elev å overta materiellet. 

b. Du skal ikke stjele 
c. Skolen er uten ansvar for elevenes eiendeler.  
d. Det kan kreves erstatning for skader på skolens utstyr og bygninger eller ting som 

tilhører elever / lærere. 



e. Avfall kastes etter reglene om kildesortering.   
f. Ganger og trapper skal ikke være områder for lek, roping og støy. 
g. Toaletter skal ikke brukes til oppholdsrom. At toalettene holdes i orden, betyr mye for 

trivselen. Derfor må alle føle ansvar for å unngå forsøpling og ødeleggelse. 
h. Vi skal ta hensyn til med-elevers helse og sikkerhet. Alle skal kunne føle seg trygge 

ute i skolegården. 
i. Mobbing, slagsmål og annen voldsom lek er ikke tillatt. 
j. Snøballkasting er kun tillatt på anvist blink. 
k. Mobiltelefon, nettbrett og annet elektronisk utstyr kan lett ødelegge det sosiale 

miljøet og kan virke forstyrrende på enkelte elever. I ungdomsskolen er det lov å 
bruke elektronisk utstyr i siste friminutt, mobilene leveres inn hver morgen. 

l. Farlige gjenstander som f.eks. som kniv, lighter osv. får elever ikke ha med seg på 
skolen. 

m. Dersom noen av spesielle grunner må forlate skoleområdet i skoletiden, må de ha 
tillatelse av lærer eller rektor.  

n. Elever skal ikke ha tilgang til eller håndtere verktøy og utstyr som er farlig. Det er 
ikke lov å oppholde seg på sløyden alene uten lærer og det er ikke tillatt å oppholde 
seg på sløyden i friminutt, dersom man ikke har undervisning der. 
 

3 Undervisning  

a. Alle skal møte presis til undervisning og ha med det som skal brukes av bøker og 
materiell. Ipad skal være ladet ved skolestart. 

b. Undervisningen må ikke forstyrres. 
c. Materiell og utstyr skal settes på plass etter bruk. 
d. Ungdomsskole-elever må selv sette seg inn i det som er gjennomgått og orientere 

seg om de beskjeder som er gitt dersom de har vært borte fra skolen. 
e. Det gis ikke fri fra kroppsøving om gymtøy er glemt, men lærer vurderer hva elevene 

da kan være med på. 
f. Reglene for bruk av skolens digitale utstyr må følges (egne regler). 
g. Klasserom, fellesrom og ganger skal være ryddige når elevene går ut, søppel kastes 

og gulvet sopes på slutten av siste time.  
h. Elektronisk utstyr og tilbehør som er skolens eiendom og som lånes ut til elever skal 

innleveres før sommerferien. For bruk, se eget IKT-reglement. 
 

 
4 Helse 

a. Ved fravær skal det raskt gis skriftlig melding til kontaktlærer.  
b. Ved hodelus og / eller andre smittsomme sykdommer (som brennkopper, 

vannkopper, kikhoste m.fl.) skal skolen informeres. Ved oppkast har vi 48 t. 
karantene. 

c. Elevene må ha innesko og / eller gymsko med såler som ikke sverter. 
d. I friminuttene er vi ute hvis ikke annen beskjed gis. Vi trenger frisk luft, og må ha ny 

luft i klasserommet. Ungdomsskolen kan oppholde seg i klasserom, allrom eller i 
gymsal der det skal foregå organisert ballspill. 

e. Godterier og brus er bare tillatt ved spesielle anledninger avtalt med lærer. 
Energidrikk er ikke tillatt. 

f. Røyking eller bruk av rusmidler er ikke tillatt. 
 



5 Trafikk 
a. Vi anbefaler at elevene venter til etter påske i 4. klasse med å sykle til skolen. 
b. Ved sykling er det påbudt med hjelm. Elever som går eller sykler til skolen, bør alltid 

bruke hjelm og refleks i den mørke årstiden. 
c. Det er ikke lov å sykle på skolens område i skoletiden. Det samme gjelder rullebrett, 

rulleskøyter, sparkesykkel og lignende. På onsdager er det tillatt med sparkesykkel 
på bestemte områder, se egne regler for dette. 
 

6 Samarbeid mellom skole og hjem  

a. Ved melding om sykdom eller søknad om fri sender man melding i Visma skole.  
For søknader om fri utover en dag skal eget søknadsskjema benyttes. Bare foreldre / 
foresatte kan søke eleven fri fra undervisningen. Skolen er forpliktet til å føre 
statistikk over fravær. Elever må derfor levere meldingsboka uoppfordret til læreren i 
første time (hvis det ikke er gjort på forhånd). 
- Fri fra undervisningen gis bare etter skriftlig søknad fra foresatte. 
- Fri inntil 1 dag gis av kontaktlærer. 
- Fri inntil 1 uke gis av rektor.  
- Fri ut over 1 uke kan bare gis etter søknad til skolestyret.  
- For fri utover 14 dager sammenhengende må eleven skrives ut av skolen. 

b. Søknader om fri må leveres til skolen i god tid. 
c. Skolens råd og utvalg skal legge forholdene til rette for et godt samarbeid. 
d. Det betales skolepenger etter de til enhver tid gjeldende satser. 

 
 
7 Reaksjoner ved brudd på reglene 
     Ordensreglene er laget for at alle skal trives på skolen vår.  
     Dersom reglene brytes bør det få konsekvenser. Konsekvensene må stå i rimelig 
     forhold til regelbruddet og bør komme så nær regelbruddet i tid som mulig. 
     Før avgjørelse om sanksjoner skal eleven ha anledning til å forklare seg til den som  
     skal ta avgjørelsen.       
     Vedtak om utvisning kan påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage sendes innen 3  
     uker til skolen, som vurderer om klagen kan imøtekommes, ellers sender skolen  
     klagen videre til Fylkesmannen. For nærmere beskrivelse av saksbehandlingen og de  
     rettighetene og pliktene som eleven, foresatte og skolen har, vises det til Friskole- 
     loven §§ 3-9 og 3-10 og Forvaltningsloven kap. IV, V og VI. 
  

     Ved brudd på hovedreglene kan følgende konsekvenser brukes: 
     Mild: - Påtale   Høy: - Møte med foresatte  
  - Advarsel    - Nedsatt karakter i orden / oppførsel 
  - Anmerkning   - Utvisning 
        - Melding til politiet 
     Middels: - Kontakte hjemmet 
  - Ringe hjem selv 
  - Møte hos rektor 
 
 
 



Vi har følgende sanksjoner: 
a.  Påtale eller anmerkning fra lærer, inspektør eller rektor.  
b. Få melding med hjem. 
c.  Bortvisning fra klasse / gruppe i timen eller frikvarter etter lærers avgjørelse, jf. 

Friskoleloven § 3-10. 
d.  Bortvisning fra skolen resten av skoledagen etter rektors avgjørelse, jf. Friskoleloven 

§ 3 -10. Rektor må først rådføre seg med elevens lærere, og for elever i 1.-7. klasse 
må foresatte varsles før bortvisning iverksettes. 
Bortvisning fra skolen for inntil tre dager for elever i 8.-10. klasse, etter rektors 
avgjørelse, jf. Friskoleloven § 3-10. 

e.   Utføre pålagt oppgave.  
f.  Ved ødeleggelse eller hærverk kan elev eller foreldre / foresatte pålegges å betale 

eller reparere skaden, etter regel om skadeerstatning i Lov om Skadeerstatning,  
§ 1. 

g.  Skolen har rett til å inndra gjenstander som ikke skal brukes eller ikke er tillatt i 
skoletiden.  

h.   Nedsatt orden / oppførselskarakter for elever i ungdomsskolen. 
i.  Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en 

offentlig skole i hjemkommunen, jf. Friskoleloven § 2-4 og Opplæringsloven § 9A-12. 
Hjemkommunen gjør vedtak om dette. Fylkesmannen er klageinstans. 

  
 
 
Følger vi disse reglene får vi en trygg og trivelig skole! 
 
 
 
 
 
 
 
Behandlet i elevråd 6.3.19 og lærerråd 27.05.19     
Vedtatt i skolestyret 12.06.19 
 

 


