
ORDENSREGLER FOR SØR-TUSTNA SKOLE SKOLEÅRET 2017/18 

 

Vi - lærere, elever og foreldre ved Sør-Tustna skole - vil at skolen skal være et sted der alle kan TRIVES og 

LÆRE. 
 

FOR Å OPPNÅ DETTE MÅ VI 

 Samarbeide 

 Ha omsorg og respekt for hverandre 

 Føle medansvar for alt/alle i skolesamfunnet. 

 

TRIVSEL 

Trivsel oppnår vi når vi kan stole på hverandre, er hyggelige, hjelpsomme og hensynsfulle,  

Kjøring/sykling og bruk av rulleskøyter og lignende samt snøball-/steinkasting må ikke forekomme ved vår 

skole.  Rektor kan gjøre unntak fra regelen om snøballkasting. Utesko skal ikke brukes i klasserommene.  Vi får 

det triveligere når vi holder orden rundt oss - ute, inne og på skolebussen. 

 

OMSORG OG RESPEKT 

Det er nødvendig at alle blir møtt med omsorg og respekt, dette gjelder også skolens naboer.  Vi må unngå 

voldsom lek, grovt snakk, plaging og erting.  Vi skal heller ikke akseptere at andre gjør det. Du skal si fra hvis 

du ser at noen blir behandlet dårlig.  

 

MOBILTELEFON OG INTERNETT 

Mobiltelefon og internett og andre lignende media gir oss uante muligheter for kommunikasjon og tilgang på 

kunnskap. Også ved bruk av disse skal vi vise hensyn og respekt for hverandre.  

Elevene leverer inn mobiltelefonen ved skolestart, og får den tilbake når skoledagen er over. 
Elevene kan kun bruke mobiltelefonen på skolen etter avtale med lærer 
Utover dette er det ikke tillatt å bruke mobiltelefonen i skoletiden, da blir den inndratt og må hentes på rektors 

kontor sammen med foresatte. Det vises ellers til skolens reglement for bruk av IKT. 
  

SAMARBEID 

Samarbeid, omsorg og respekt er grunnlaget for et godt miljø.  Vi må møte presis på skolen, og til timene, og 

passe på at vi har med oss alt vi har bruk for.  Vi ber om lov når vi må forlate klasserommet/skoleområdet i 

skoletida. Vi må ta hensyn til hverandre og sørge for at alle får nødvendig arbeidsro. Ungdomsskoleelevene kan 

få gå en tur utenfor skolens område i midttimen. 

 

MEDANSVAR  
Vi må hjelpe hverandre med skolearbeidet, med å behandle bøker, pulter, møbler og annet skolemateriell så 

forsiktig som mulig.  Vi lar andre få ha sakene sine i fred.  Dersom en med vilje eller voldsom lek ødelegger noe, 

må en sørge for å reparere eller erstatte det. 

 

HELSE 

Vi bruker ikke tyggegummi, søtsaker og annet «snacks» i skoletida. 

Tobakk og rusmidler er helsefarlig! 

All bruk av rusmidler på skoleområde og ved arrangement som skolen står for er forbudt.  Forbudet gjelder også 

tobakk. 

I midttimen skal elevene spise matpakken sin på sitt eget klasserom før de går ut. Elevene skal ikke oppholde seg 

på andre klasserom. Det er sunt å være ute i frisk luft, derfor skal alle ut i friminuttene. 

 

REFSINGSMIDLER 

Dersom en elev overtrer ordensreglene som gjelder ved vår skole, kan skolen reagere med: 

1. Tilsnakk.  2. Anmerkning, eventuelt innkalling til rektor/inspektør. Eventuelt brev til heimen.  

 3. Inndragning av rettigheter og gjenstander. 4. Nedsatt karakter i orden og oppførsel. 

 5. § 2 – 10 opplæringslova. Utvisning i inntil 3 skoledager for 8. -10. klasse og for enkelttimer eller for resten 

dagen for 5. -7. klasse. 

 

 

 

 


