
Ordensreglement med konsekvenser 

for Stor-Elvdal ungdomsskole 
 

 

 

Hovedregel: Alle har et ansvar for at Stor-Elvdal ungdomsskole blir et godt sted å lære 

og et trygt sted å være. Vær positiv, høflig og hensynsfull! 

 

  Konsekvenser 

 Regler: ved brudd: 
 

1 

Alle skal bidra til at mobbing og plaging av 

medelever og ansatte ikke forekommer. 

Se mobbeplan(krisepermen) og plan for å 

sikre elevene et godt psykososialt miljø 

 

2 

Jeg snakker til medelever og ansatte på en respektfull 

måte, uten å ty til banning eller andre krenkende 

uttalelser. Dette gjelder også ved bruk av mobil og 

sosiale medier. 

  - samtale med  

 kontaktlærer/annen ansatt og 

  adferdsmerknad 

- ringe hjem 

- bortvisning 

 

3 

Skolen er en arbeidsplass og jeg opptrer rolig uten 

løping, skriking eller høylytt snakk innendørs. 

  - samtale med  

 kontaktlærer/annen ansatt og 

  adferdsmerknad 

- bortvisning fra klasserommet 

 

4 

Jeg møter presis og forberedt til timene og har med 

meg nødvendig utstyr. 

Jeg leverer besvarelser i rett tid og gjør det som 

forventes av meg i timene. 

- samtale med  

  kontaktlærer/annen ansatt og 

  ordensmerknad 

 

 

5 Jeg har ikke lue, caps, yttertøy eller sko på meg inne i 

timen. Det henges/settes på anvist plass. 

- samtale med   

 kontaktlærer/annen ansatt og 

     ordensmerknad    

 

6 I friminuttene er jeg ute og holder meg innenfor 

skoleområdet såfremt ikke annet er avtalt med 

kontaktlærer. Kuldegrense er -18 gr. Alle er ute i siste 

del av matfri og siste friminutt.  

- samtale med kontaktlærer 

  og 

  ordensmerknad 

 

7 

Jeg tar godt vare på skolesakene mine (bøker, pc med 

tilhørende utstyr og annet undervisningsutstyr), 

klasserommet og skolen min.  

Ødelagt skoleutstyr må erstattes. Hærverk på 

skolen, Storstua eller andres eiendeler må 

erstattes, evt. 

repareres sammen med vaktmester 

 

8 

PC brukes kun etter avtale med faglærer i timene. 

Mobiltelefoner skal ikke brukes i skoletiden. De 

leveres inn avslått, ved skolestart og fås tilbake etter 

endt skoledag. 

Se IKT-reglement 

- samtale med kontaktlærer og 

  ordensmerknad 

- ved bruk av mobiltelefon inndras   

 denne – fås tilbake ved skoledagens slutt 

- Foreldre kontaktes 

 

9 

Jeg kaster ikke stein, snøball eller andre gjenstander. 

 

- samtale med kontaktlærer og 

 adferdsmerknad  

 

10 

Jeg setter fra meg sykkelen eller sparken på anvist 

plass, og lar den stå der til jeg går hjem. 

Jeg bruker heller ikke andres spark eller sykkel uten 

avtale. 

  -samtale med kontaktlærer/annen 

 ansatt og ordensmerknad 

 

11 

Jeg har ikke med godteri, brus eller energidrikk på 

skolen og bruker ikke tyggegummi i timene. 

Jeg er heller ikke innom butikken etter 

kroppsøvingstimer i Storstua, men går raskt tilbake til 

skolen.  

- samtale med kontaktlærer og 

  adferdsmerknad 

 



 

 Kopi fra orden/adferdsprotokollen sendes hjem etter hver 4. og 8. anmerkning/ 

hver 14. dag/ etter behov.  

 10 ordensanmerkninger i løpet av et semester fører til nedsatt ordenskarakter. 

 Gjentatte adferdsbrudd kan føre til nedsatt oppførselskarakter; vurderes av 

lærerråd. 

 Ved alvorlige brudd på ordensreglementet kan det være aktuelt å bortvise 

eleven; avgjøres av rektor. 

 Samtaler med kontaktlærer/rektor bør foregå utenfor undervisningstid. 

 Dokumenter som hører til ordensreglementet er Forskrift til Opplæringsloven § 

3-5, det kommunale ordensreglementet, plan for å sikre elevene et godt 

psykososialt miljø og datakontrakten. 

 

LEVERES UNDERSKREVET TIL KONTAKTLÆRER.  

 

………………………………………………………………………………………. 

 
Sted/ dato _____________________   

 

 

    _____________________________ 

                    Underskrift elev   

 

 

Som foreldre/ foresatte til ________________________________________ er jeg/vi kjent 

med innholdet i skolens og kommunens ordensreglement, datareglement og plan for å sikre 

elevene et godt psykososialt miljø, og jeg/vi vil samarbeide med skolen for at vårt barn skal 

etterleve reglementene. 

 

Sted/ dato _____________________ 

 

  

______________________________  _____________________________ 

              Underskrift foreldre/ foresatte       Underskrift foreldre/foresatte 

 

12 Jeg verken har med eller bruker alkohol, tobakk, snus 

eller andre rusmidler på skolen. 

- rusmidler beslaglegges 

- samtale med kontaktlærer og 

  bortvisning 

- ringe hjem  

13 Jeg har ikke med kniv eller andre våpenlignende 

gjenstander på skolen. 

- våpen  beslaglegges. Rapporteres til 

  politiet. 


