
                                                                                        

 

Forskrift om ordensregler ved Maudland skole SFO og 

leksehjelp 
Reglene er godkjent i SU 20.11.2018.                                                                                                                                  

Reglene gjelder i SFO tiden, i arrangement i SFO sin regi og leksehjelp. 

 

INNLEDNING:       

                                                                                                                 

Ordensreglementet har til hensikt å fremme samarbeid, trivsel og medansvar for alle i 

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

og læring. (Jf. Opplæringsloven §9-a). 

 

REGLER SOM FREMMER ET GODT OG TRYGT PSYKOSOSIALT MILJØ: 

Elever og voksne skal vise respekt for og ta vare på hverandre, både i skoletiden og på skoleveien. 

Mobbing og plaging av andre er ikke tillatt (Jf. Opplæringsloven kap.9A) 

Negativ eller grov munnbruk og annen krenking som diskriminering og trakassering mot medelever 

og voksne er ikke tillatt. 

Bruk av vold mot medelever og voksne er ikke tillatt. 

Elevene skal ikke ha med seg farlige gjenstander eller våpen på SFO. 

Tobakk, snus og rusmidler er forbudt på skolen og ved arrangement i skolens regi.                                

(Jf. Opplæringsloven §9-5) 

Elever skal kjenne seg trygge på skoleveien og på skolen sitt område. 

 

REGLER SOM FREMMER GOD ORDEN BÅDE INNE OG UTE: 

Ta godt vare på alt som hører til skolen, både ute og inne. Stell pent med bøker og leker. 

Elevene bidrar med å rydde og holde orden på skolens område, både ute og inne. 

 



 

REGLER SOM FREMMER TRIVSEL: 

Hold vanlig arbeidsro ved inneaktiviteter.  

Delta på aktivitetene som foregår på SFO. 

Datamaskiner og annet utstyr skal bare brukes til det som de tilsatte på SFO/ leksehjelpen har 

bestemt. 

Mobiltelefoner og annet kommuniserbart utstyr (f.eks. musikkspiller og kamera), skal ikke brukes i 

SFO/leksehjelp tiden. Disse skal være avslått i sekken, og kan bare brukes etter avtale mellom 

foresatte og SFO/leksehjelp. 

 

 

REGLER SOM FREMMER TRYGGHET OG TRIVSEL I SKOLETIDEN: 

Alle har ansvar for å ta vare på hverandre. 

Elevene skal være på skolens uteområde i utetiden. Det er bare lov å forlate området etter avtale 

med voksen.  

I utelek (både ballspill og annen lek) må det vises omtanke for medelever, voksne og skolebygg.  

Fotballspilling skal bare være på fotballbaner. Fordeling av baner må respekteres. 

Snøballkasting er bare tillatt på opptegnet blink. 

Elevene skal ikke leke med/ved sykkelstativene eller syklene. 

Verdisaker (f.eks. dyrt leketøy) tas med på skolen på eget ansvar. 

Det er forbudt å klatre på skolens tak. 

 

RESPEKT: 

På Maudland skole SFO/leksehjelp synes vi det er viktig å vise respekt. Dette innebærer: 

Vi sier JA når noen spør om å få bli med. 

Vi er høflige og greie med hverandre på SFO/leksehjelp, på skoleveien og i bussen. 

Vi respekterer hverandre og hverandres eiendeler. 

Vi holder det fint og ryddig rundt oss. 

Vi holder til høyre i trapper og ganger. 

Vi møter til innskriving på SFO hver dag. 

 



REGLER FOR BRUK AV SYKKEL, SPARKESYKKEL, RULLESKØYTER OG 

RULLEBRETT: 

Skolen viser til anbefalingene fra Trygg Trafikk angående sykling til skolen.  Trygg Trafikk anbefaler at 

barn er 10-12 år før de bør få sykle alene i trafikken. Nøyaktig når vil være avhengig av barnet og 

trafikkforholdene, og må vurderes av barnets foresatte.  

Syklene skal parkeres i/ved sykkelstativene, og en skal ikke sykle på skolens område så lenge 

SFO/leksehjelp har åpent. Dette gjelder også sparkesykler og rullebrett. 

 

SANKSJONER 

Ved brudd på ordensreglementet blir disse reaksjonene brukt: 

Vanligvis løser vi saker på lavest mulig nivå ved å snakke sammen; elever, foresatte og lærere. 

Ved inndragning av ting som vi ikke ønsker på SFO/leksehjelp, vil i spesielle situasjoner foresatte bli 

kontaktet. 

Ved ulovlig bruk av datamaskin, kan eleven bli utestengt fra bruk av datamaskin i en periode. 

Kommuniserbart utstyr og kamera som blir brukt uten avtale, blir inndratt, og kan bli hentet etter 

SFO/leksehjelp etter avtale med foresatte. 

Bruk av vold, tyveri, grovt hærverk kan bli politianmeldt. 

Ved mistanke om bruk eller besittelse av rusmidler, kan eleven, etter kontakt med foresatte, bli 

sendt hjem/hentet hjem av foresatte for resten av dagen. Rektor blir informert på forhånd. 

Elever kan bli pålagt å rette opp skade de eventuelt har påført skolens eiendom eller eiendeler (f.eks. 

fjerne tagging, vaske golv), dersom det blir sett på som hensiktsmessig. 

Elever kan bli erstatningsansvarlige etter skadeerstatningsloven §1-2 for inntil 5000 kroner. 

Ved brudd på ordensreglementet på Leksehjelpen, kan eleven bli sendt hjem umiddelbart. 

 

SAKSBEHANDLING 

 

Før sanksjoner blir satt i verk, skal elevene ha anledning til å forklare seg muntlig, og foresatte skal 

være informert. 

 

FRAVÆR: 

Melding om at barnet skal ha fri gis skriftlig til SFO leder. Fravær fra SFO meldes SFO –leder.  

Ved fravær på Leksehjelp, sender foresatte beskjed via kontaktlærer. 

Dersom eleven uteblir 3 ganger fra leksehjelp uten varsel, vil foresatte bli kontaktet.  



IVERKSETTING OG KUNNGJØRING: 

 

Forskriftene blir kunngjort via ranselpost og ved publisering på skolens hjemmeside. 

Reglementet er utarbeidet på grunnlag av Opplæringsloven §2-9, §2-10, §9-5 og §9A, samt rundskriv 

Udir-8-2014 «Om ordensreglementet i grunnskoler og videregående skoler». 

 

 

BEKREFTELSE: 

Ber om at denne svarslippen blir sendt i retur til skolen. 

 

Navn på elev :                                                                             Klasse: 

 

Jeg/vi bekrefter å ha lest ordensreglementet for Maudland skoles SFO og 

leksehjelp : 

 

 

Dato: 

 

Foresatte sin underskrift: ___________________________________ 

 

Eleven sin underskrift: ______________________________________ 


