
  

 
TRIVSELS- OG ORDENSREGLER FOR INNDYR SKOLE 

 
Inndyr skole skal være et trygt og godt sted å være og å lære, og det er en selvfølge at vi 
behandler hverandre på en ordentlig måte. 
 
Du har rett til: 
- Å ha et trygt og godt læringsmiljø, inne og ute 
- Å bli behandlet med respekt og omtanke 
- Å bli tatt på alvor når du tar kontakt med en voksen 
- Å ha dine ting i fred 
- Å være på skolen uten å bli plaget 

 
Du har lov til: 
- Å kaste snøball på oppsatte blinker 
- Å ta med leker og sportsutstyr etter avtale med lærer 
- Å bruke skolens pc-utstyr og internett i undervisningen etter avtale med lærer 
- Å bruke mobiltelefon kun etter avtale med lærer. Den kan tas med til skolen på eget ansvar, 

og skal oppbevares i klassens «mobilhotell» i timene. I gymsal, svømmehall og dertil hørende 
garderober er det totalforbud mot å ta med seg mobiltelefon.  

-  
Du har plikt til: 
- Å bidra til at Inndyr skole er et trygt og godt sted å være 
- Å vise hensyn, hjelpe og respektere andre 
- Å gjøre ditt for å holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen 
- Å ha med nødvendige læremidler og utstyr 
- Å la andres arbeid og ting være i fred  
- Å ta vare på bøker og materiell, og annet utstyr på Inndyr skole 
- Å holde god orden, ute og inne, og gjøre skolearbeidet til avtalt tid 
- Å komme presis til timene, holde avtaler og gjøre arbeidet til rett tid 
- Å holde deg innenfor skolens område i skoletida 
- Å si ifra til en voksen hvis du ser eller vet om noen som blir plaget 
- Å høre etter de voksne, og rette deg etter det som blir sagt 

 
Dette gjør vi ikke på Inndyr skole: 
- Slåss/lekeslåss eller forstyrrer andres lek 
- Bruker bannskap og stygge ord 
- Plager, mobber eller krenker andre, hverken fysisk, psykisk eller digitalt 
- Tar bilde, film eller lydopptak uten samtykke med de det gjelder 
- Bruker rusmidler eller tobakk/snus 
- Har med farlige gjenstander eller våpen 
- Hverken fusker eller forsøker å fuske på prøver eller innleveringer 

 

Sånn er det på Inndyr skole: 

Alle har rett til: 

 Å lære                                         

 Å bli respektert 

 Å føle seg trygg  

 Å trives 

 Å bli inkludert i fellesskapet 
 

VI TAR ANSVAR SAMMEN 

 

 



 

PROSEDYRER OG TILTAK MOT BRUDD PÅ ORDENSREGLENE 

      
 
 Prosedyrer: 
 

 Muntlig irettesettelse 
o Eleven får beskjed om å stoppe uønsket atferd 
o Skriftlig registrering hvis atferden ikke opphører 

 Muntlig melding til foresatte 
o Dersom den uønskede atferden fortsetter 

 Muntlig og skriftlig melding til foresatte, rektor informeres 
o Foresatte blir gjort oppmerksom på hvilke tiltak skolen setter i verk for å 

stoppe den uønskede atferden 
Tiltak: 
 

Alt etter sakens alvor og karakter vil følgende tiltak kunne iverksettes: 

 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler 
med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. Pålegg om oppgaver 
for å rette opp skade (rydde søppel, fjerne tagging o.l) 

 Nedsatt orden/oppførselskarakter 

 Overføring til annen klasse/gruppe 

 Bortvisning fra undervisning for resten av skoledagen for elever opp til 7.kl. 
o Foresatte kontaktes 

 Bortvisning av undervisning for inntil 3 dager for elever i ungdomsskolen 
o Foresatte kontaktes 

 Inndragning av mobil for resten av dagen. Gis tilbake ved skoledagens slutt. 
Ved 2. gangs overtredelse, må foresatte hente mobilen i administrasjonen før 
kl. 15.30. 

 Inndragning av gjenstander brukt på farlig eller provoserende måte. Inndratte 
gjenstander gis tilbake til foresatte 

 Politianmeldelse 
 

For nærmere presiseringer av sanksjoner viser vi til kommunens ordensreglement 
vedtatt i kommunestyret. 

 
Reglementet gjelder for alle ved skolen.  
Det gjelder også på veien til og fra skolen, og på aktiviteter i regi av skolen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sist oppdatert 9.8.2016) 


