
ORDENSREGLER FOR MOSTERØY SKOLE 

Vedtatt i Samarbeidsutvalget 12.02.2014. 
 
 

A. FORMÅL 

 
1. Mosterøy skole skal være en skole med et trygt lærings- og skolemiljø. 

Ordensreglene skal være med på å oppdra elevene til å være medansvarlige 
for et godt fellesskap preget av respekt og toleranse.   

  
2. Ordensreglene gjelder for Mosterøy skole og SFO.  Reglene gjelder i alle 

sammenhenger der elevene er under skolens ledelse og på skoleveien. 
 
 
B. REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL 

 
3. Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet og vise god folkeskikk.  

Det betyr at elevene skal   

 vise hensyn og respekt for andre  

 holde arbeidsro i timene  

 møte presis til timer og avtaler  

 gjøre skolearbeidet til avtalt tid  

 holde god orden 

 gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig  

 ta godt vare på skolens bygninger og utstyr 

 ta godt vare på personlige eiendeler  

 føre et passende språk 
 
4. Alle skal oppholde seg på skolens område i skoletiden.  Unntak fra dette er 

organiserte turer og aktiviteter ledet av voksne. 
 

5. Alle har rett på et godt skolemiljø.  Fysisk plaging, trusler, mobbing og 
krenkende handlinger eller utsagn er ikke tillatt. Den som ser at noen blir 
plaget, må med en gang melde fra til de voksne om det.  Skolen skal sette i 
gang tiltak for at mobbingen skal ta slutt.   

 
6. Av sikkerhetsgrunner er det forbudt å kaste kongler, stein, snøball eller 

lignende.  
 
7. Alle på skolen skal føle seg trygge på at andre ikke rører eller ødelegger 

ranselen, bøkene eller andre ting som de eier. 
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8. Det er ikke lov å sykle, bruke rullebrett, sparkesykkel eller rulleskøyter på 
skoleområdet i skoletida uten spesiell tillatelse. Ingen skal oppholde seg ved 
sykkelstativet.   

 
9. Det er ikke lov å ta med farlige gjenstander på skolen. 

 
10. Det er ikke tillatt å bruke snop, tyggegummi, tobakk eller rusmidler på skolen. 

 
11. Det er ikke lov å bruke mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i skoletida.  

Elever som har med mobiltelefon skal ha den liggende avslått i ranselen.  
Telefonen kan ikke brukes uten tillatelse fra ansatte ved skolen.  

 
12. Elever har plikt til å møte på skolen dersom de ikke er syke eller har fått 

permisjon. Det er egne regler for å melde fra om sykdom og søke om 
permisjon. 
 

 
C. TILTAK VED BRUDD PÅ ORDENSREGLENE 

 

13. Bryter du noen av disse reglene, kan du regne med en eller flere av disse 
reaksjonene: 

 irettesettelse 

 samtale 

 muntlig eller skriftlig melding hjem 

 å utføre pålagte oppgaver 

 å bli tatt ut av klassen for resten av timen eller dagen 

 at ulovlige gjenstander blir inndratt 

 mobiltelefon som er i bruk uten lov i skoletiden blir inndratt ut dagen 

 tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med 
samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.  
Hjemmet skal kontaktes i forbindelse med dette. 

 
 
D. SÆRLIGE BESTEMMELSER 

 

14. Tiltak vedrørende det psykososiale miljøet:  
Elever eller foreldre har rett til å be om tiltak dersom de opplever at retten til et 
godt skolemiljø er brutt.  Skolen skal snarest mulig behandle saken etter 
reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, se opplæringsloven § 9a-3 tredje 
ledd. Det er klagerett på vedtaket.   
 

15. Rutine ved fravær: 
Foreldrene skal melde fra til skolen om fravær.  Dette kan gjøres på telefon til 
skolen før skolen begynner om morgenen.  Dersom skolen ikke har fått slik 
melding kontaktes foreldrene i første friminutt.  Skriftlig melding om fraværet 
skal skrives i meldeboka den dagen eleven er tilbake på skolen.  
Skolen har egne rutiner for oppfølging av elever med høyt fravær. 

 
 
 



  
16. Søknad om permisjon:  

Adgangen til å søke permisjon er avgrenset.  Retningslinjer for permisjon 
ligger på skolens hjemmeside.  Rektor skal vurdere om det er forsvarlig å gi 
eleven permisjon. Søknad skjer på eget skjema og skal leveres skolen senest 
to uker før permisjonen skal starte.  

  
17. Hensyn til egen og andres sikkerhet: 

Når det i helt spesielle situasjoner er fare for at en elev kan skade seg selv 
eller andre, vil det være nødvendig å stanse eleven. Eleven må eventuelt 
skilles fra gruppa og plasseres i eget rom for en kortere periode. Eleven skal 
da ha tilsyn av to voksne. Ved iverksetting av slike tiltak skal rektor ha 
melding. Foresatte/foreldre skal informeres.  Det føres egen protokoll for slike 
hendelser.  Protokollen gjennomgås av rektor og blir arkivert.   
 

18. Ved forhold som ikke reguleres i disse ordensreglene gjelder bestemmelsene i 
Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i 
Rennesøy kommune. 

 
 
Ordensreglene bygger på  
Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i 
Rennesøy kommune vedtatt i KOO 07.03.2013 
 
 


