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ANMERKNINGSREGLER  FOR  MOTTAKSSKOLEN:       

                                                                                                                                           

Eleven:    
 

MØT PRESIS                                                                                           

 Jeg møter presis til alle timer. 

 

VÆR FORBEREDT OG HOLD ORDEN      

 Jeg er forberedt til alle timer.  

 Jeg gjør lekser, og jeg har med meg alt utstyr og gymtøy. 

 JEG LEVERER INN MOBILEN TIL LÆRER FØR 

UNDERVISNINGEN STARTER. JEG FÅR MOBILEN TILBAKE 

NÅR SKOLEDAGEN ER FERDIG. 

 

VIS RESPEKT 

 Jeg viser respekt for andre og behandler dem på en ordentlig måte. 

 Jeg kan bare bruke mobiltelefon og andre elektroniske enheter i 

opplæringssituasjon når skolen har gitt tillatelse til dette. 

 Jeg må ha tillatelse fra lærer før jeg fotograferer og tar lydopptak i 

skoletiden. 

 

TA ANSVAR 

 Jeg oppholder meg bare på skolens område.  

U-trinns elever kan være utenfor skolens område bare i storefri  

mellom kl. 11.00 – 11.25. 

- Jeg kan ikke oppholde meg på KSS.  

 

 

ALVORLIGE REGELBRUDD 

 røyke, snuse eller oppbevare /bruke andre rusmidler 

 mobbe andre eller utøve vold 

 ødeleggelse av skolens eller andres eiendeler  

 har med seg våpen eller andre farlige gjenstander 
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Hjemmet / foresatte: 
 

 Gi beskjed til skolen ved elevens fravær. Bruk telefon, e-post eller 

meldingsbok. 

 Foreldrene er ansvarlige for at barna får tilstrekkelig søvn og møter 

opplagte på skolen. 

 Eleven må ha sunn mat og drikke på skolen. 

 Eleven må ha klær og gode sko som passer til været. 

 Møt på foreldrekonferanser og foreldremøter. 

 

 

 KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ ANMERKNINGSREGLENE 
 

 Etter fem gangers brudd på regler: 

Samtale med kontaktlærer og informasjon til hjemmet 

 Ved ytterligere brudd på reglene: 

Møte med foresatte, kontaktlæreren og skolens ledelse 

 Ved alvorlige regelbrudd:  

Samtale med ledelse og kontaktlærer 

Rektor kan utvise elever på ungdomstrinnet inntil tre dager. 

 Ugyldig fravær:  

1. Kontaktlærer ringer hjem og spør om grunn til elevens fravær.  

Fortell foreldre/foresatte om at ugyldig fravær kan medføre til nedsatt 

ordenskarakter 

2. Ved gjentatte ugyldige fravær: Samtale med ledelsen 

 Gjentatte brudd på reglene kan føre til nedsatt karakter i orden og 

oppførsel.  

 Elev og foresatte får skriftlig varsel når eleven står i fare for å få nedsatt 

karakter i orden eller oppførsel.  

 

 

Vurdering i orden og oppførsel på ungdomstrinnet 

Regler for karakter i orden og oppførsel er hjemlet i forskrift til 

Opplæringsloven §§ 3-6 og 3-7. 

 
 
 
 
                                                                                           
  
      


