
INTERNE ORDENS- OG TRIVSELSREGLER FOR  
REVHEIM SKOLE 
 

1) Vi opptrer vennlig og høflig mot hverandre og møter presis til timene. Når timene 
begynner, skal klasserommet være klargjort for undervisning, og nødvendige 
skolesaker skal være funnet frem. Alle er ansvarlige, men ordenselevene har 
hovedansvar. 

2) Elever som har gjentatte alvorlige brudd på reglement for orden og oppførsel, og som 
viser liten vilje til å innrette seg etter dette, vil det bli satt inn nødvendige tiltak 
overfor, i forbindelse med lignende aktiviteter. 

3) Alle har et ansvar for å holde orden på skolen. Kast derfor søppel i søppeldunkene. 

4) For å lette ferdsel i ganger og trapper: 

a. Ingen sitter i trappene 

b. Vi sitter/står langs klasseromsveggene i gangene 

c. Ingen gjennomgang/opphold i gangen utenfor personalrommet 

5) Dersom du blir syk i skoletiden og ønsker å gå hjem, må du gi beskjed til din lærer 
–helst kontaktlærer. Skolen vil da også melde fra til foresatte/foreldre om at du går 
hjem. 

6) Etter et fravær har du med deg skriftlig melding om varigheten og årsaken til 
fraværet. Strekker fraværet seg utover 3 dager, må skolen få beskjed om dette. 

7) Ingen må ferdes utenfor skolens område uten tillatelse. Vis varsomhet når 
skoleområdet forlates ved skoledagens slutt slik at du ikke skader deg selv eller andre.  

8) Snøballkasting, bruk av rullebrett og sparkesykler er kun tillatt på anviste områder. 
(Snøballkasting på eget ansvar på fotballbanen, og rullebrett og sparkesykler på 
basket- og håndballbanen). 

9) Skolens telefoner kan benyttes i spesielle tilfeller etter avtale med lærer. 

10) Mobiltelefoner skal være avslått i timene og ved besøk utenfor skolen og plasseres i 
mobilrammen fremst i klasserommet. Det skal ikke tas bilde av hverandre i 
skoletiden. 

11) Elever som ikke går på skolen, har ikke lov til å oppholde seg på skolens område i 
skoletiden. 

12) Skolen har forventninger til at elevene kler seg etter årstider og vær. Elevene skal ikke 
ha yttertøy på i timen. Det skal unngås å ha lue og hette på i timer. 

13) Elevene er selv ansvarlige for penger og verdifulle eiendeler som ikke er nødvendige 
for skolens aktiviteter. Utover dette er elevene ansvarlige for de læremidlene de er 
tildelt både i skoletiden og hjemme.  

 

 



 

ORDENSREGLER I KLASSEROMMET 
 

1) Skolens utstyr behandles fint, og ødelagt utstyr må påregnes erstattet. 

2) Når timen begynner, skal klasserommet være klargjort for undervisning. Mobiltelefon 
skal være satt på lydløst eller slått av. Den skal plasseres mobilrammen fremst i 
klasserommet 

3) Det er tillatt å spille musikk i det store friminuttet med et lydnivå som ikke forstyrrer 
andre. 

4) Avfallssortering praktiseres: 

a. Brukt papir legges i esker for resirkulering, tømmes i grønn dunk. 

b. Esker og kartonger brettes før de legges i grønn dunk. 

c. Annet søppel kastes i søppelkassen og tømmes ut hver dag. 

5) Når klasserommet forlates, skal stoler, pulter, bøker og annet utstyr settes på plass. 

6) Skolen bestemmer hva som kan henges opp i klasserommet. 


