
 

 

 

Ordensreglement for Fygle skole, vedlegg til det kommunale reglementet: 

 

 

Ordensreglementet skal ivareta rettighetene og pliktene til den enkelte elev. Reglene skal bidra til å 

utvikle sosiale ferdigheter, bygge positive relasjoner mellom elevene og de voksne på skolen og 

hindre skade og ødeleggelser.  

Disse reglene gjøres kjent for elever og ansatte ved skolen, og for hjemmet hvert år ved skoleårets 

begynnelse. Nye elever orienteres ved oppstart. 

Ordensreglementet finnes også på skolens hjemmeside www.minskole.no/fygle.  

Elever og foresatte skriver under ved starten av 1. og 5. klasse.  

 

Reglementet gjelder på skolen og på skoleveien, i all opplæring, på ekskursjoner, turer og andre 

arrangement som er i skolens regi.  

Reglementet håndheves av rektor, kontaktlærere/faglærere/assistenter. Eleven skal ha rett til å uttale 

seg før reaksjoner/tiltak iverksettes.   

Elevene skal være ute i pausene, dersom annet ikke er avtalt med lærer. Elevene skal oppholde seg 

på skolens område i skoletiden. 

Ved brudd på ordensreglementet skal det iverksettes tiltak. Disse skal iverksettes i samråd med 

eleven, foresatte og skolen (jfr. Opplæringsloven). Det kan lages individuell oppfølgingsavtale med 

kontaktlærer og/eller rektor.  

 

Forseelse/regelbrudd Reaksjoner 

1. Yttertøy og hodeplagg som tas 

inn i klasserommet/ i 

undervisningen 

2. Å komme for sent til 

undervisningen 

3. Glemming av nødvendige 

læremidler, som pennal, bøker, 

svømmetøy og lignende 

4. Glemming av nødvendige 

sikkerhetsutstyr som f.eks hjelm 

i forbindelse med skolerelaterte 

aktiviteter 

Samtale med kontaktlærer. 

Ved gjentatte ganger telefon/ 

beskjed hjem.  

Det kan utarbeides 

oppfølgingsavtaler. 

1. Forstyrrelse av arbeidsro 

o Avbryte pågående 

samtaler 

o Forlate arbeidsplass uten 

avtale 

o Ta ordet uten tillatelse 

o Forstyrre medelever i 

sin læring gjennom 

kommunikasjon med 

kropp og blikk 

Samtale med kontaktlærer. 

Ved gjentatte ganger telefon/ 

beskjed hjem.  

Det kan utarbeides 

oppfølgingsavtaler. 

 

 

 

 

 

http://www.minskole.no/fygle


 

2. Ikke ta ansvar for egen læring 

o Unnlate deltakelse i 

undervisningen 

o Ikke komme forberedt 

til undervisningen 

(lekser) 

o Unnlate å utføre de 

planlagte gjøremål i 

undervisningen 

 

Samtale med kontaktlærer. 

Ved gjentatte ganger telefon/ 

beskjed hjem.  

Det kan utarbeides 

oppfølgingsavtaler. 

1. Grov språkbruk som bannskap, 

krenkende kalling 

2. Kroppsspråk 

3. Det er ikke tillatt å kaste snøball 

på eller mot personer 

4. Forlate skolens område i 

skoletiden 

 

5. Krenkelse, atferd som oppleves 

som sårende for den det angår 

6. Vold, aggressive handlinger 

som har til hensikt og forårsake 

skade, smerte eller ydmykelse 

7. Ødeleggelse med hensikt eller 

hærverk 

 

8.   Mobbing 

 

Veiledningssamtale med 

kontaktlærer. 

Ved gjentatte ganger telefon/ 

beskjed hjem.  

Det kan utarbeides 

oppfølgingsavtaler. 

 

 

Umiddelbar kontakt med 

hjemmet av kontaktlærer/ 

rektor. Det skal utarbeides 

oppfølgingsavtaler. 

 

 

 

 

Se egen plan. 

1. Mobilbruk/mobil klokke 

2. Elektroniske spill 

 

 

 

 

      

      3.   Godteri, tyggis, brus … 

 

Telefonen/spillet/klokken 

beslaglegges og utleveres 

ved skoledagens slutt. 

Ved gjentatte ganger må 

telefonen/spillet/klokken 

hentes av foresatte. 

  

Veiledningssamtale med 

kontaktlærer.  

Ved gjentatte ganger telefon/ 

beskjed hjem. 

 

 

_________________ Klipp her, underskrevet slipp leveres kontaktlærer ________________ 

 

Ordensreglementet er lest og akseptert 

Dato:………………………….. 

 

Elev:……………………………………………………. Klasse……….. 

Foresatt:……………………………………………………………………. 


