
 

UTDYPENDE ORDENSREGLEMENT FOR SONGDALEN UNGDOMSSKOLE 

 

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er  

knyttet til hvilken grad eleven opptrer i tråd med skolens  

ordensreglement. 

Hjemmel: Forskrift ordensreglement skolene i Songdalen 
 

 

God orden innebærer å: 

 
- Være forberedt til timene 
- Vise god arbeidsinnsats i timene 
- Komme presis til timene 
- Gjøre lekser 
- Ha en ryddig arbeidsplass 
- Ha med læremidler og utstyr 
- Levere melding ved fravær 
 

 

God oppførsel innebærer å: 

Vise hensyn og respekt over for 
alle på skolen. 

 
 
Det betyr å: 

- Ikke mobbe, plage eller 
stenge andre ute 

- Gi beskjed til voksne dersom 
du ser andre blir mobbet, 
plaget eller utestengt 

- Følge beskjed fra skolens 
ansatte 

- Oppføre seg slik at ikke noen 
blir skadet 

- Ikke kaste snøball eller annet 
som kan skade andre 

- Vise forsiktighet med bøker, 
utstyr og personlig eiendeler 
du eller andre bruker 

- Behandle skolens bygning og 
inventar med forsiktighet 

 

Ta vare på egen og andres 
helse. 

 
 

Det betyr å: 
-  Ikke ha med eller bruke 

tobakk, snus eller andre 
rusmidler 

-  Ikke ha med eller spise 
noen form for søtsaker 
(godteri, brus o.l), uten 
ved spesielle anledninger 
avtalt med lærer 

- Bruke hjelm når du vil 
sykle eller skate på anvist 
plass 

Bruke sosiale medier med 
respekt for egen og andres 
integritet. 

 
Det betyr å: 

- Ikke ta bilder og film av 
andre uten deres 
samtykke 

- Bruke internett innenfor 
vanlige nettvettregler og 
de ansattes 
retningslinjer. 

- Ikke publisere 
informasjon om andre 
uten deres samtykke  

- Alltid ha mobiltelefonen 
avslått og i sekken på 
skoleområdet i skoletida 

- Bruke digitale 
kommunikasjonsmidler i 
henhold til allmenn 
aksepterte normer 

 



 

 

AKTUELLE SANKSJONER / KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ SKOLENS ORDENSREGLEMENTET: 

 

 

 

 Tilsnakk/samtale med faglærer/kontaktlærer 
 

 Anmerkning 
 

 Melding hjem 
 

 Samtale med skolens ledelse 
 

 Parade før eller etter skoletid 
 

 Bortvisning fra timer/skolen 
 

 Utvisning 
 

 Innskoling i samarbeid med hjemmet 
 

 Erstatningsansvar ved skader/hærverk 
 

 Beslaglegging 
 

 Nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter 
 

 Ved særlig alvorlig brudd på regler, og/eller brudd på norsk lov, skal politianmeldelse vurderes. 
Denne vurderingen foretas av skolens ledelse. 

  

 

 


