Eggedal skole
Sigdal kommune

ORDENSREGLEMENT EGGEDAL SKOLE
(Bygger på kommunal forskrift: Ordensreglement for skolene i Sigdal kommune,
vedtatt av kommunestyret 18.06.2010)

Vi vil at alle skal føle seg trygge på skolen,
og på skolebussen / i drosja / på skoleveien.
Vi skal ta vare på hverandre, og passe på at alle har det bra.
VIS HENSYN

* Vi møter presis til timer og avtaler.
* Vi går rolig i skolebygget.
* I timene har vi arbeidsro.
* Vi følger reglene for IKT- / Internettbruk.
* Vi kaster snøball bare mot blink (ballveggen)
* Vi bruker ikke sykkel, sparkesykkel, rullebrett, rullesko eller rulleskøyter
på skolens område i skoletida.

VIS RESPEKT

* Vi omtaler og behandler andre med respekt,
og viser positiv adferd fysisk, verbalt og digitalt.
* Vi må ha tillatelse fra lærer, for å forlate skolens område i skoletida.
* Vi retter oss etter det de voksne bestemmer, selv om
det ikke står spesielt nevnt i ordensreglementet.

TA ANSVAR

* Vi tar vare på skolen og utstyret her.
Hvis vi ødelegger noe, må vi ordne opp,
eller erstatte det som ble ødelagt.
* Vi har med bøker og nødvendig utstyr til timene.
* Vi gjør skolearbeidet til avtalt tid.
Har vi vært borte fra skolen, eller ikke fått gjort lekser, gir våre foresatte
melding om det.
* Fri fra skoletimer eller skoledager, må avtales med
kontaktlærer/rektor på forhånd.
(1 dag: Til kontaktlærer, via mobilskole. 2-10 dager: På eget skjema, til rektor)

* Vi har selv ansvar for private ting vi tar med til skolen;
Skolen erstatter ikke.
* Vi bruker ikke mobiltelefoner i skoletida, hvis ikke annet er avtalt.
* Vi tar ikke med godteri, eller kniver til skolen, uten spesiell avtale.
* Røyking og bruk av andre rusmidler, er forbudt.
* Vi følger reglene for “Friminutt ved Eggedal skole”(Jfr eget skriv)

Skolens ordensreglement gjelder også skoleskyss / på skoleveien,
og ved arrangementer i skolens regi.
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SAKSBEHANDLING
Skolen har ansvar for at alle elever, foresatte og ansatte gjøres kjent med ordensreglementet.
Behandlinga av brudd på ordensreglementet, følger reglene i Opplæringsloven, Forvaltningsloven og de alminnelige retningslinjer for god forvaltningsskikk. Dette vil også omfatte reglene
om samarbeid med hjemmet, i forskrift til Opplæringsloven.
Elever og foresatte skal på forhånd være gjort kjent med konsekvensene ved regelbrudd.
Alle sanksjoner skal være slik at elevene kan forstå hvilke regler som er brutt, og hvorfor
skolen må reagere på dette.
Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.
Elevenes alder og forutsetninger for å forstå egne handlinger, skal tas i betraktning,
når sanksjoner vurderes.
Det er viktig at alle parter får mulighet til å legge fram saken fra sitt ståsted.

BRUDD PÅ SKOLENS ORDENSREGLEMENT
kan medføre følgende tiltak:
*Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer
*Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor.
*Kontakt med hjemmet, og involvering av foresatte.
*Miste retten til bruk av skolens datamaskiner, for en kortere eller lengre periode.
*Få pålegg om oppgaver, for å rette opp skader de har påført skolens eiendom eller eiendeler,
for eksempel rydde søppel, vaske, fjerne tagging og lignende.
*Ved påført skade, gjelder alminnelige, erstatningsrettslige regler, jfr Skadeerstatningsloven
§1-1 og §1-2: Kan måtte erstatte hele eller deler av ødelagt utstyr/materiell.
*Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid, til samtaler med lærer/rektor, og/eller
utføring av pålagte oppgaver.
*Personalet kan stanse deg fysisk, eller vise deg til rette, når de griper inn for å verne deg,
seg selv, eller andre.
*Gjenstander som blir brukt på en forstyrrende, farlig eller provoserende måte, blir inndratt,
og leveres tilbake via foresatte.
*Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på
ordensreglementet, kan elever på 1.-7.trinn vises bort fra undervisningen, for enkelttimer
og/eller for resten av dagen.
Rektor vedtar bortvisning, etter å ha rådført seg med lærerne til eleven, jfr Opplæringsloven
§2-10. Før det blir gjort vedtak, skal elevene ha fått mulighet til å forklare seg muntlig, og en
skal ha vurdert å bruke andre reaksjonsformer.
Foresatte til eleven/elevene, skal varsles, før bortvisning iverksettes for resten av dagen.
*Straffbare forhold, som skjer på skolens område, meldes til politiet av rektor.
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