
 

Forskrift om ordensreglement for Buggeland skole 

Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Buggeland skole 26.10.2017 med hjemmel i 
opplæringsloven §2-9 – jf. og forvaltningsloven §2-2-c. 

Innledning 

Et ordensreglement kan bidra til å få et mer velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler om 
hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis 
reglene brytes.  

Vi bruker også disse 5 skolereglene på Buggeland: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med ordensreglementet 

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. På 

Buggeland skole er visjonen «Blikk for læring». Ordensreglementet bygger opp om denne. 

Virkeområde 

Ordensreglementet gjelder for elever ved Buggeland skole og på SFO. Reglementet gjelder både i 

skoletimer, friminutt, turer og arrangement i skolens regi.  

 

 

 

 

  

Skoleregler 

o Vi er her for å lære. 
o Vi holder ingen utenfor. 
o Vi tar vare på skolen. 
o Vi går inne. 
o Vi bruker stoppregelen. 

 

 



 

Et trygt og godt psykososialt miljø  

 Vi viser respekt for hverandre. 

 Vi skal ikke plage, krenke eller mobbe andre 

 Vi lar andres sykler, sparkesykler, yttertøy og skolesaker være i fred. 

 Vi har arbeidsro i timene. 

 

Friminutt 
 

 Vi er ute i friminuttene. 

 Vi holder oss innenfor skolens område og oppholder oss ikke på parkeringsplassen og 

ved bosskuret. 

 Vi spiller fotball på fotballbanen og i ballbingene. 

 Vi kan kaste ball i hele uteområdet. 

 Vi kan ha pinnelek i skogsområdet. 

 

Orden 

 Vi møter presis. 

 Vi bruker innesko. 

 Vi holder god orden i klasserom og garderobe. 

 Vi har orden i skolesakene og tar godt vare på skolens utstyr. 

 Vi har med nødvendige læremidler og utstyr. 

Til og fra skolen 

 Vi kan sykle til skolen etter påske på 4. trinn på foresattes ansvar. Det skal brukes 

hjelm og sykkelen må være i forskriftmessig stand. Sykkelen parkeres i sykkelstativ. 

 Vi kan bruke sparkesykkel til skolen. Samme regler som bruk av sykkel gjelder. 

 Vi snakker med andre på en respektfull måte. 

 



 

Ved brudd på ordensreglementet brukes disse reaksjonene: 

Vanligvis løser vi opp i ting ved å snakke sammen; elever, foreldre og lærere. 

Skolen har følgende sanksjoner som brukes dersom elever som bryter reglene. Tiltakene er i tråd med  

opplæringsloven §2-9 og § 3-7: 

 Eleven har samtale med en voksen på skolen/ SFO. 

 Muntlig/ skriftlig melding til hjemmet fra lærer/sfo-ansatt.  

 Muntlig/ skriftlig melding til hjemmet fra rektor / SFO-leder. 

 Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte. 

 Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor. 

 Beslag av gjenstander som vi ikke ønsker på skolen. Foreldrene kontaktes. 

 Ved skadeverk kan eleven/ foresatte måtte betale for skadeverket med en øvre grense  

på 5000 kr. Eleven kan også gjøre opp for seg ved å reparere skaden. 

Eleven kan få pålegg om å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde 

søppel, vaske, fjerne tagging o.l.). 

 Dersom mobiltelefonen blir brukt i skoletida, må eleven levere fra seg mobilen. Foresatte henter 

mobilen i administrasjonen. 

 Ved alvorlige hendelser kan eleven utvises fra skolen i samråd med foresatte. 

 Bruk av vold, tyveri, grovt hærverk, alvorlige digitale meldinger/trusler kan bli meldt til politiet. 

 
Endringer i ordensreglementet bør gjøres i prosess med elevråd, ansatte, skolemiljøutvalget. 
Endringer vedtas i skolens samarbeidsutvalg.  

Dette sier vi nei til på Buggeland skole: 

 Banning, stygge ord og negative kommentarer 
 Krenkende atferd (vold, rasisme, diskriminering, utestenging og uthenging) 

 Slåssing og forstyrring/ ødelegging av andres lek 

 Leking med pinner i skolegården 

 Kniv og andre farlige gjenstander 

 Bruk av mobiltelefon eller annet kommuniserbart utstyr (f.eks. smartklokker) på skolen. 
Unntak etter særskilte avtaler. 

 Samlekort, digitale spill o.l. 

 Sykling på skolens område fra 7.15-16.30 

 Bruk av rullesko, rullebrett og rollerblades 

 Bruk av caps/lue inne 

 Snøballkasting 
 Brus og snop kan kun tas med etter avtale 

 Røyk, snus og rusmidler er forbudt i skoletiden og på andre arrangement i skolens regi. 
 


