
Alle barn opplever å lykkes hver dag 

Ordensregler for Rosseland skole 
 
Rosseland skole er en arbeidsplass for mange barn og voksne. For å ha det trivelig 
og trygt, må vi ha regler som alle skal følge. Vi har alle et felles ansvar for å skape et 
godt, trygt og inkluderende skolemiljø. Reglene viser våre rettigheter og plikter. 
 
På Rosseland skole vil jeg bidra til et godt skolemiljø ved at: 
 

- Jeg er høflig, ærlig og viser hensyn til andre. 

- Jeg følger beskjeder fra de voksne på skolen. 

- Jeg møter presis til alle timer. 

- Jeg har orden i skolesakene mine og leverer leksene mine til rett tid. 

- Jeg rekker opp hånda når jeg vil si noe, og lytter til den som har ordet. 

- Jeg tar andre med i leken og sier ja når noen vil være med. 

- Jeg bidrar til at det blir ro og orden i klasserom og ganger. 

- Jeg behandler skolens og andres eiendom/eiendeler forsiktig. 

- Jeg bidrar til å holde skolens område rent og ordentlig. 

- Jeg har ikke med godteri med mindre det er gitt andre beskjeder. 

- Jeg har mobiltelefon/mobilklokke avslått i sekken i skoletiden. 

- Jeg følger trafikkreglene på skoleveien. Jeg kan bruke sykkel, sparkesykkel, 

rulleskøyter og lignende til og fra skolen, hvis jeg bruker hjelm (vi anbefaler å 

vente til 4.trinn). 

 
Brudd på ordensreglene eller andre bestemmelser ved skolen fører til: 

- tilsnakk fra skolens personale 

- brev/telefon til hjemmet 

Ved gjentatte og/eller grove overtredelser, trer strengere sanksjoner i kraft. Se 
overordnet reglement for Songdalen kommune. 

 
Skadeverk 
Dersom jeg gjør skade på skolens, ansattes eller andre elevers eiendom/eiendeler 
kan det kreves erstatning fra foresatte. Øvre grense for erstatningskrav er kr. 5 000. 
Rektor avgjør hvert enkelt tilfelle.  
 
 
Hvis alle på skolen følger ordensreglene, blir skolen en trygg og hyggelig 
arbeidsplass. 
 
Jeg har lest og forstått: 
 
 
Underskrift: _____________________             _______________________ 
            (elev)                                                                            (foresatt) 

 


