S a lt v e r n s k o le s o r d e n s - o g t r iv s e ls r e g le m e n t
1. Opptre vennlig og høflig mot alle i timene og i friminuttene, si fra dersom du oppdager
noen form for mobbing.
2. Aktiviteter som kan skade deg selv eller andre, blir ikke godtatt.
3. Møt alltid presis til timene og ha med de nødvendige skolesakene. Skolebøker og
inventar må behandles pent. Selvforskyldt skade må du regne med å betale.
4. Respekter hverandres eiendeler. Verdisaker taes med på eget ansvar.
5. Godt arbeids- og læringsmiljø er et felles ansvar. Det skal alltid være ro i klasserom,
ganger og vestibyle. Det vil øke trivselen.
6. Det er ikke tillatt å benytte røyk, snus eller andre rusmidler på skolens område eller i
umiddelbar nærhet. Alle rusmidler vil bli inndratt.
7. Godteri, snacks og brus er bare tillatt ved spesielle anledninger etter avtale med
lærer.
8. Ulovlige eller farlige gjenstander vil bli beslaglagt.
9. Sykler skal stå på anvist plass.
10. Melding leveres straks etter fravær. Ved fravær over tre dager må skolen få beskjed.
Kun for Barnetrinnet:
11. Mobiltelefon skal ligge avslått i sekken.
Den kan kun brukes i spesielle tilfeller. Det avtales mellom lærer og foreldre.
Ipod og mp3-spiller er ikke tillatt på barnetrinnet
12. Elevene spiser skolematen inne
13. Elever i 1. – 4. Klasse skal ikke bruke sykkel eller spark til skolen.

Kun for Ungdomstrinnet:
14. Mobiltelefon, I-pod og mp3- spillere skal ikke brukes eller ligge fremme i timene uten
tillatelse fra lærer.
15. Klasserommene i hovedfløyen holdes åpne i alle friminutt. I spisepausen kan elevene
forlate skolens område og da har du et særlig ansvar for å opptre hensynsfullt,
spesielt i butikker.
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Reaksjonsmåter ved brudd på reglement
1. Ordensreglene er en del av grunnlaget for vurdering av elevens karakterer i orden
og oppførsel.
2. Brudd på reglene vil føre til muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer eller rektor.
3. En elev som saboterer en undervisningstime kan vises bort fra resten av timen.
Eleven skal da oppholde seg på den plassen som lærer bestemmer.
4. Når konfliktsituasjoner oppstår, samarbeider skole og foreldre om eventuelle
sanksjoner.
5. Ved skade eller tilgrising, vil elevene få tilbud om å rette opp dette. Erstatning kan
pålegges.
6. Brudd på pkt.6, blir vurdert alvorlig ved setting av oppførselskarakter.
7. Elever som har nytt rusmidler på elevtilstelninger, skal straks vises bort. Spørsmål
om bortvisning fra elevsammenkomster for resten av skoleåret, avgjøres av rektor
etter at elev, foresatt og berørte lærere har fått uttalt seg.
8. Dersom rektor finner det nødvendig av hensyn til ro og orden i klassen, kan han
sende en elev hjem for resten av dagen. Hjemmet skal orienteres omgående.
9. Foresatte skal informeres ved grove brudd på ordensreglementet.
10. Ved grove brudd på ordensreglementet kan rektor i samråd med elevens lærere
vise en elev bort fra skolen inntil tre dager. For barnetrinnet er dette begrenset til én
dag. Foresatte skal orienteres og ha rett til å uttale seg før vedtak treffes.
11. Elever som skaper uro i friminuttene kan vises ut fra klasserom/skolebygningen i
denne tiden.
12. Hvis mobiltelefon, ipod eller mp3-spiller blir brukt i strid med reglementet, blir den
inndratt av lærer og levert tilbake ved skoleslutt samme dag. Ved gjentatte brudd
leveres mobiltelefon, ipod eller mp3-spiller på kontoret og må hentes av
foreldre/foresatte.
13. Eleven skal alltid ha rett til å uttale seg før refsingstiltak treffes.
Disse reglene gjelder også ved elevsammenkomster på skolen UTENOM SKOLETID.
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