
Ordensregler for Bærland skole  
(utg.pkt i felles kommunale ordensregler for skolene i Gjesdal) 

 
 
Skolen vår er en arbeidsplass der alle skal ha det godt og kjenne seg trygge. 
Dette vil kreve at alle på skolen viser vilje til samarbeid og har respekt for hverandre. 
 
1. Alle har rett til å komme seg trygt til og fra skolen. Sykling er tillatt fra 5. klasse. Hjelm er 

påbudt både ved bruk av sykkel og sparkesykkel. 
 
2. Alle har rett til arbeidsro og orden i timene. Det er din plikt å hjelpe til med dette 
 
3. I skoletiden skal du være innenfor skoleområdet. 
 
4. Ta godt vare på bøker og annet skolemateriell. 
 

● Ting du mister eller ødelegger, må du erstatte. 
● Gjør du skade på bøker eller utstyr som tilhører skolen, elever eller ansatte, har 

foresatte erstatningsplikt 
● Skolen er ikke forpliktet til å erstatte ting som du mister eller blir stjålet. 

 
5. Alle har ansvar for å holde det rent og ryddig inne i klasserommet og i skolegården.  
 
6. Ingen har lov til å skade eller ødelegge for andre. Elevene har derfor ikke lov til å ha med 
seg ting eller redskap som kan brukes til skade for andre. Som eksempel på aktiviteter som 
ikke tillates nevnes: 

● kaste snøball (unntatt på oppsatt blink) 
● sykle eller rollerblades i skolegården i skole- og SFO-tiden (egen ordning ang 

enhjulssykler) 
● bruke tobakk eller rusmidler 
● Elevene får  f.eks. ikke ta med våpen eller våpenlignende gjenstander, mobiltelefon 

og snop 
 
Ved brudd på ordensreglene kan skolen nytte: 

● påtale 
● melding hjem 
● beslaglegging 
● gjensitting  
● parade 
● utelukkelse fra turer, ekskursjoner og leirskole 

 
Ved alvorlige brudd på ordensreglene gjelder følgende (jfr. Opplæringsloven §2 pkt. 10): 
 
Elever på klassetrinn I-7. klasse vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten 
av dagen. Rektor vedtar utvisning etter å ha rådført seg med elevens lærer. Før det blir gjort 
vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldrene til elevene 
skal varsles før elever blir utvist 


