
                                                                                            

        ORDENSREGLEMENT FOR NYLUND SKOLE 
 

Skoledagen 
• Vi passer oppsatte tider og oppholder oss på steder som er tillatt. 

• I friminuttene skal elevene oppholde seg innenfor skolens område dersom ingen 

annen avtale er inngått. 

• Mobiltelefoner kan medbringes, men skal være avslått i skoletiden. Mobiler som 

blir brukt inndras, og må hentes av foresatte. 

• Ingen elever skal oppholde seg unødig i korridorer, trappehus, kjeller eller på 

toaletter i friminuttene. 

 

Lek og samvær 
• Vi viser hensyn og respekt for hverandre. 

• Vi viser hensyn i leken, slik at andre ikke blir skadet. Si fra til vakten dersom noe 

galt skjer! 

• Bruk stoppregelen! 

• Det er tillatt å kaste snøballer mot oppmalt blink på skuret/endeveggen. Ellers er 

snøballkasting forbudt. 

• Lek med ball er tillatt i skolegården på trappeveggen, gymbygget, men ikke på 

hovedbygget. Lek med ball kan foregå i uværsskuret, men ikke når det regner! Det 

fordi det da oppholder seg for mange elever inne i skurene. 

• Baller skal ikke brukes i hovedbygget. De må bæres ut og inn. 

• All sparking av ball i skolegården er forbudt. 

• Fotballspill i ballbingen er tillatt. Se oppslag vedr. banefordeling. 

• Private leker som kort, kosedyr o.l. holdes hjemme 

 

Ansvar for eiendom 
• La oss holde god orden i og omkring skolen vår. 

• Kast alt avfall i søppeldunken på toalettet. 

• Ta vare på utearealene, skolebygningen, inventaret og skolebøkene 

• Ting som ødelegges på grunn av hærverk ol vil måtte erstattes.  

• Verdigjenstander som blir funnet, leveres til administrasjonen. 

• Gjenglemt tøy legges i foajeen. Tømmes hvert måned. 

• Penger og verdisaker må ikke legges igjen på gangen. 

 

Fravær 
• Skolen må snarest få beskjed om elevers fravær. 

• Foresatte skriver melding om varighet og årsak til fraværet i meldingsboka. 

• Når foresatte under spesielle forhold ønsker skolefri for sine barn, må skolen få 

skriftlig søknad om dette i god tid. Eget søknadsskjema fås på skolen eller på 

hjemmesiden. 

 

 

Skolevei og sykkel 
• Bruk trafikkreglene og vær forsiktig på veien til og fra skolen. 

• Elever i 5.-7. klasse kan bruke sykkel til og fra skolen. Dersom sykkel brukes i 

skolens regi, må eleven bruke hjelm. 

• Elever under 10 år kan sykle til skolen dersom foresatte gir skriftlig melding til 

kontaktlærer. Kopi av fullmakten legges i elevmappen. 

• Sykler og sparkesykler skal parkeres på et anvist sted og låses. 

• Skolen har ikke ansvar for sykler/sparkesykler/skateboard! 

 

Helse 
• Dersom du finner glasskår, sprøytespisser el må dere ikke plukke dette opp selv. 

Tilkall en voksen til å fjerne dette. 

• Pass på at du får nok søvn, slik at du møter uthvilt på skolen. 

• Ha med deg sunn skolemat. Skolematen spises i klasserommet før vi tar storefri. 

Frukt kan tas med ut i skolegården og rester kastes i biodunk v/toalettene. 

• Det er ikke lov å ta med seg slikkerier, tobakk og rusmidler på skolen. 

• På skolens område er det ikke tillatt å ta med, bære eller bruke kniv, våpen eller 

andre gjenstander som kan skade en selv eller andre. 

 

Reaksjoner ved brudd på skolens reglement 
Vi har plikt til å vise respekt og forståelse for alle som er på skolen. Vi ønsker ikke 

grov munnbruk og vulgært språk ved tiltale lærer/medelev.  

1. Muntlig irettesettelse / Skolens personale 

2. Muntlig melding til foresatte / Skolens personale 

3. Skriftlig melding til foresatte / Kontaktlærer 

4. Skriftlig irettesettelse / advarsel / Rektor 

5. Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende 

måte. Inndratte gjenstander gis tilbake til/leveres foresatte. 

6. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade påført skolens eiendom. / Rektor 

7. Møte etter tabelltid i forbindelse med samtaler med lærer / rektor og / eller 

utføring av pålagte oppgaver. / Rektor  

8. Samtale med rektor/avdelingsleder.  

9. Utestenging fra ekskursjoner/turer ol p.g.a. disiplinære problemer. 

10. Bortvisning fra undervisning i inntil 2 undervisningstimer innenfor samme 

undervisningsområde. / lærer  

11. Bortvisning fra skolen resten av dagen eller enkelttimer / Rektor  

12. Overføring til en annen gruppe/klasse. Foresatte informeres. / Rektor 
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