Vega kommune

Vega barne- og ungdomsskole

Ordensregler

Vega, 07.03.2016

Reglementet er vedtatt av kommunestyret den 03.03.16.

Trivsels- og ordensregler

Ordensreglementet er en forskrift jf. Opplæringsloven §§2-9 og 3-8 og Forvaltningsloven §2. I tillegg
bygger ordensreglene på § 9A 3 om elevenes rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø.
Trivsel og ordensreglene skal gjennomgås for elevene ved starten av hvert skoleår. Lærer har ansvar
for at dette blir gjort. Reglene skal henges opp slik at de er synlige for elevene.
Disse reglene gjelder i skolens åpningstid og på arrangement i skolens regi. Dette gjelder også
arrangement som klassene har for andre elever. På Vega Skole har alle rett og plikt til å bidra til at
hver enkelt er en del av et positivt fellesskap.

På skolen skal du
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vise hensyn og respektere andre.
Henge yttertøy i garderoben.
Møte presis til timer og avtaler.
Holde skolens område rent og ryddig.
Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stelle pent med skolebøker og
annet undervisningsmateriell - tapt eller skadet materiell må erstattes.
Ta ansvar for private eiendeler selv. Skolen har ikke ansvar for å erstatte private eiendeler
som tas med.
Bruke datamaskiner kun i undervisning og under tilsyn av voksne.
Bruke hjelm på turer med sykkel og skøyter. Det samme gjelder ved bruk av snowboard i
akebakken. Rattkjelker er forbudt.
Følge reglementet ved utflukter, forestillinger og lignende.

På skolen godtas det ikke at du
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slåss, plager, mobber eller trakasserer andre. Dette gjelder også gjennom elektronisk
kommunikasjon.
Har grov munnbruk, banner, krenker eller snakker nedsettende om andre.
Skaper uro eller forstyrrer undervisningen.
Er borte fra skolen uten gyldig grunn.
Jukser på prøver eller andre elevarbeider.
Har med deg brus, energidrikker, tyggegummi og andre slikkerier (unntatt etter avtale med
skolen).
Kaster snøball mot noen/noe annet enn oppsatte blinker.
Utøver forsøpling, hærverk eller tagging.
Bruker mobiltelefon. Er den med på skolen skal den være avslått og ligge i sekken.
Har med deg kniv, våpen, eller andre farlige gjenstander som kan skade andre.
Er ruset, har med deg eller bruker tobakk, snus eller andre rusmidler.

Reaksjoner

Ved brudd på reglementet har skolen ulike reaksjonsformer:
Vega barne- og ungdomsskole
nett: www.vegaskole.no – ePost: skolepost@vega.kommune.no – tlf: 75 03 68 20

•
•

•
•

Anmerkning, bortvisning fra timen til et kontor (administrasjonen), telefon heim, melding
heim, nedsatt karakter i orden og oppførsel, utvisning inntil tre dager for ungdomstrinnet og
for mellomtrinnet- deler av en skoledag, politianmeldelse, melding til barnevernet.
Eleven/foresatte er økonomisk ansvarlig for utbedring av det hærverk og de ødeleggelsene
elevene med vilje forårsaker.
En elev kan utelukkes fra å delta på en skolereise/ekskursjon/arrangement på grunn av
disiplinære forhold. Eleven kan også et få annet opplegg fra skolen. Hjemmet kontaktes på
forhånd. Avgjørelse tas av rektor.
Alle forhold som etter norsk lov er straffbare blir anmeldt politiet.

Kunngjøring

Disse reglene gjøres kjent for alle ved skolen og hjemmene hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette
er kontaktlærer og administrasjonen sitt ansvar.
Reglementet offentliggjøres på skolens hjemmeside http://www.vegaskole.no. Utvisning er et
enkeltvedtak etter Opplæringslovens § 2-10 og fattes av rektor etter at eleven har fått uttalt seg og
etter å ha rådført seg med elevens kontaktlærer.

Forseelser – skolens reaksjoner
Forseelser
Beskjeder /
pålegg

Uro i timene

Manglende
arbeidsinnsats
eller innlevering,
ikke gjort
hjemmelekser
eller glemt utstyr
Komme for sent
til skolestart
Komme for sent
til time

1.-4. trinn
Dersom disse ikke
etterkommes, kan
elev vises til
administrasjonen
for oppfølging
1. Tilsnakk
2. Ringe heim
3. Oppfølging av
ledelsen

5.-7. trinn
Dersom disse ikke
etterkommes, kan
elev vises til
administrasjonen
for oppfølging
1. Tilsnakk
2. Oppførselsanmerkning
3. Ringe heim
4. Oppfølging av
ledelsen
1. Tilsnakk
2. Jobbe i friminutt
3. Anmerkning
4. Jobbe etter
skoletid

8.-10. trinn
Dersom disse ikke etterkommes, kan
elev vises til administrasjonen for
oppfølging, foresatte kontaktes og
eleven hentes/sendes heim
Oppførselsanmerkning
1. Tilsnakk
2. Anmerkning
3. Ringe heim
4. Oppfølging med ledelsen
5. Nedsatt oppførselskarakter

1 Snakke med
heimen

1 Anmerkning
2 Snakke med
heimen

1 Sitte inne i
friminuttet
2 Snakke med
heimen

1 Sitte inne i
friminuttet
2 Snakke med
heimen

1 Anmerkning
2 Gjentagelse: Telefon heim
3 Ordensanmerkning
4 Nedsatt ordenskarakter
1 Anmerkning
2 Gjentagelse: Telefon heim
3 Ordensanmerkning
4 Nedsatt ordenskarakter

1. Tilsnakk
2. Jobbe i friminutt

1. Tilsnakk
2. Jobbe i friminutt
3. Anmerkning
4. Jobbe etter skoletid
5. Nedsatt ordenskarakter
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Forseelser
Snøballkasting
utenom tillatt
område

1.-4. trinn
Første gang:
Tilsnakk
Flere ganger: Sitte
inne i friminutt,
telefon heim.
Bruk av
1.gang:
elektroniske
Beslaglegges,
verktøy som
utleveres ved
mobil, mp3, iPod, skoledagens slutt
fotoapparat mv,
Gjentatte ganger:
er ikke tillatt i
leveres kontor,
skoletiden
foresatte henter
Juksing
Samtale
Beskjed heim

Krenkende
munnbruk,
banning,
sjikanering,
kalling
Skulking

Forsøpling /
Ødeleggelse /
hærverk

Første gang –
tilsnakk
Ved gjentagelse:
Telefon heim og
skriftlig avtale med
elev og heim
1.gang –
Samtale
Beskjed heim
Gjentatte ganger:
Møter med
foresatte

Opprydding /
utbedring
/ erstatning

5.-7. trinn
Første gang:
Tilsnakk
Flere ganger:
telefon heim

8.-10. trinn
Første gang: Tilsnakk
Flere ganger: Telefon heim. Nedsatt
oppførselskarakter

1.gang:
Beslaglegges,
utleveres ved
skoledagens slutt
Gjentatte ganger:
leveres
kontor,
foresatte henter
Vanlige prøver /
innlevering:
Ingen vurdering
Beskjed / samtale
heim
Ved gjentagelser:
Samtale med
rektor
Første gang –
tilsnakk
Ved gjentagelse:
Telefon heim og
skriftlig avtale med
elev og heim
1.gang –
Samtale
Beskjed heim
Gjentatte ganger:
Møter med
foresatte

1.gang: Beslaglegges, utleveres ved
skoledagens slutt. Anmerkning
Gjentatte ganger: leveres kontor,
foresatte henter
Nedsatt oppførselskarakter

Opprydding /
Utbedring /
erstatning
Grovt hærverk
politianmeldes

Vanlige prøver / innlevering: Ingen
karakter
Oppførselsanmerkning
Tentamen / terminprøver:
Ingen karakter på tentamen
Nedsatt oppførselskarakter
Første gang: Oppførselsanmerkning
Ved gjentagelse:
Telefon heim og skriftlig avtale med
elev og heim (rektor)
Nedsatt oppførselskarakter
1.gang –
Beskjed heim
Ordensanmerkning
Gjentatte ganger:
Brev heim
Møter med foresatte.
Nedsatt ordenskarakter.
Ved langvarig ugyldig fravær
kontaktes barnevernet og Rådmann
varsles
Opprydding /
Utbedring /
erstatning
Grovt hærverk politianmeldes
Nedsatt oppførselskarakter
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Forseelser
Mobbing /
slåssing

Bruk av slag,
spark og annen
vold

Rusmidler
(tobakk, snus)

Rusmidler
(alkohol,
narkotika)

1.-4. trinn
Første gang:
Telefon og brev
heim
Ved gjentagelse:
Møte med
foresatte,
enkeltvedtak
Første gang:
Tilsnakk og telefon
heim, enkeltvedtak
Gjentatte ganger:
Foresatte tilstede
sammen med
eleven.
Meldes
barnevernet
1. gang:
Advarsel, beskjed
heim
Ved gjentagelser:
Enkeltvedtak
Hentes av
foresatte
Enkeltvedtak
Hentes av
foresatte
Melding barnevern

5.-7. trinn
Første gang:
Telefon og brev
heim
Ved gjentagelse:
Møte med
foresatte,
enkeltvedtak
Telefon heim og
utvisning,
enkeltvedtak
Grov vold
politianmeldes og
melding til
barnevernet

8.-10. trinn
Første gang:
Telefon og brev heim. Nedsatt
oppførselskarakter/avviksmelding
Ved gjentagelse: Møte med
foresatte, enkeltvedtak som eks
utvisning

1. gang:
Advarsel, beskjed
heim
Ved gjentagelser:
Enkeltvedtak
Hentes av
foresatte.
Utvisning etter
enkeltvedtak.
Enkeltvedtak
Hentes av
foresatte.
Utvisning.
Politianmeldelse
Melding barnevern

1. gang:
Advarsel, beskjed heim
Oppførselsanmerkning
Ved gjentagelser:
Enkeltvedtak
Hentes av foresatte
Nedsatt oppførselskarakter Utvisning
etter enkeltvedtak

Telefon heim og utvisning,
enkeltvedtak
Grov vold politianmeldes og melding
sendes barnevernet
Nedsatt oppførselskarakter

Enkeltvedtak
Hentes av foresatte
Utvisning
Nedsatt oppførselskarakter
Politianmeldelse
Melding barnevern

Anita Trøite
Konst. rektor
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