ORDENSREGLER VED ÅRVIKSAND SKOLE

VÆR MOT ANDRE SLIK DU VIL AT ANDRE SKAL VÆRE MOT DEG!
Ordensreglementet gjelder for elever og voksne ved skolen
Alle er velkommen til Årviksand skole
- foresatte kan når som helst stikke innom skolen
- besøkende elever må spørre på forhånd

RESPEKT
På Årviksand skole vil vi at alle skal trives!
Derfor
• hilser vi på hverandre.
• svarer vi hverandre høflig.
• er vi forsiktig med eiendeler som tilhører skolen eller medelever.
• har vi ikke lov til å slå/sparke eller snakke stygt
SAMARBEID OG MEDANSVAR
På Årviksand skole er vi sammen om ansvaret for skoledagen!
Derfor
• møter vi presis til undervisning
• forbereder vi oss til timene og har med det vi trenger.
• har vi selv ansvar for penger og verdifulle ting som vi har med på skolen.
• har vi med uteklær til alt salgs vær
• henger vi opp klærne og setter skoene på anvist hylle.
• bruker innesko
• er det ikke tillatt å bruke skolens Internet eller annen kommunikasjon til å laste ned,
lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som
krenkende, eller som er i strid med norsk lov.

HENSYN OG OMTANKE
På Årviksand skole tar vi vare på hverandre og alle skal føle seg trygge!
Derfor
• plager eller mobber vi ikke andre.
• godtar vi ikke at andre blir plaget, mobbet eller holdt utenfor.
• sier vi ifra til voksne straks vi ser eller hører at noen blir plaget, mobbet eller holdt
utenfor.
• tar vi ikke med farlige gjenstander eller våpen på skolen.
• unngår vi lek som er farlig for oss selv eller medelever.
• oppholder vi oss ikke inne på WC i utetiden.

• går vi når vi er inne.
• tar vi ansvar for miljøet og passer på at det er ryddig rundt oss.
• bruker vi ikke mobiltelefon i skoletiden. Har vi den med, skal den ligge avslått i
sekken til vi er utenfor skoleområdet.
• bruker vi sykkel, rattkjelke, ski og annet sportsutstyr på anvist område i utetiden.
• kaster vi snøball på oppsatt blink.

HELSE
På Årviksand skole tar vi vare på helsa vår!
Derfor
• kan elevene bare ha med godteri, brus og lignende ved spesielle anledninger og
etter avtale med lærer.
• er det ikke tillatt å nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler på skoleområdet i
skoletiden eller ved arrangementer som skolen står for.

PAUSE/UTETID
• Vi sitter i ro når maten spises
• Vi rydder etter oss.
• 1-6.klasse er ute i utetiden.
- Faglærer avgjør etter været om vi får være inne etter gym/svømming.
- 7-10.klasse kan forlate skolens område i pausen, men må gi beskjed til lærer
som har inspeksjon
• Vi henvender oss i utetiden til lærer som har inspeksjon.
• Sykkel, rattkjelke, ski og annet sportsutstyr settes på anvist plass når utetiden er
over.

PÅ SKOLEVEIEN
På Årviksand skole gjelder skolens ordensreglement på skoleveien!
Derfor
• viser vi hensyn og omtanke.
• følger vi trafikkreglene.
• bruker vi sykkelhjelm.

FRAVÆR
På Årviksand skole ønsker vi minst mulig fravær!
• Elevene har rett og plikt til å møte på skolen og delta i den planlagte
undervisningen hver dag, med mindre det foreligger gyldig grunn til fravær, som for
eksempel sykdom eller innvilget permisjon.
• Ved fravær skal vi ha med datert skriftlig melding om grunnen til fraværet.
- Gjelder også fritak for gym/svømming.
- Attest fra lege må skaffes ved fritakelse over 2 uker.
• Dersom vi skal ha fri fra skolen, må det søkes på forhånd.

Når noe går galt.
- Ved hærverk skal skader erstattes/repareres.
- Ved uhell skal erstatning vurderes
- Ved uforsiktighet skal skader erstattes
- Ved svært dårlig adferd skal foresatte kontaktes, og evt komme til skolen.
- Viser for øvrig til skadeerstatningsloven, §1-1 og §1-2 (vedlegg )

Alle på skolen skal kjenne hovedinnholdet i ordensreglementet
- styret behandler og godkjenner reglementet
- elever og ansatte skal kunne det meste i reglementet
- foresatte skal ved elevinnskriving underskrive reglementet
- ordensreglementet utdeles til nye foreldre
REAKSJONER / TILTAK VED BRUDD PÅ ORDENSREGLENE:
Brudd på dette reglementet vil resultere i relevante reaksjoner mot eleven. Om
nødvendig iverksettes refsingstiltak. Virkemiddelet skal stå i forhold til bruddets
karakter for å bidra til å skape et trygt og forutsigbart skolemiljø. Eleven skal ha
mulighet til å forklare seg. Skolen skal også vurdere behov og mulighet for alternative
tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell skriftlig avtale, eller kontakt med
hjelpeinstanser, for eksempel PP-tjenesten. Før det blir gjort vedtak om bortvisning
eller tap av rettigheter, skal bruk av andre hjelpe- eller refsingstiltak være vurdert.
Følgende virkemidler kan benyttes:
a) Samtale med læreren med sikte på veiledning, evt. for å få klarhet i hva som har
skjedd og hvorfor det skjedde.
b) Megling mellom ulike parter i en konflikt med sikte på fredelig konfliktløsning.
c) Rektor/lærer kan ta eleven(e) til side eller ut av gruppen for å drøfte situasjonen
slik at det kan skapes felles forståelse for hvorfor situasjonen oppsto, hvordan
denne burde vært løst og hva vi kan gjøre for å unngå tilsvarende situasjon igjen.
d) Innskrenkning av privilegier, for eksempel valg av arbeidsplass, valg av arbeid og
aktivitet, valg av arbeidsmetode, valg av arbeidsplan, eller valg av
arbeidskamerater.
e) Foresatte kan informeres pr. telefon eller brev.
f) Foresatte kan innkalles til konferanse vedrørende elevens situasjon.
g) Begrense adgang til spesielle aktiviteter eller utelukkelse fra deltakelse på
undervisningsbaserte turer og utflukter etter samtale med foresatte.
h) Farlige gjenstander, rusmidler/tobakk beslaglegges og foresatte kontaktes.
i) Straffbare forhold kan meldes til politiet.
j) På årstrinnene 1-7 kan eleven bortvises for enkelttimer eller for resten av dagen,
og på årstrinnene 8-10 kan eleven bortvises inntil tre dager. Rektor vedtar
bortvisningen etter å ha rådført seg med lærerne. Foresatte skal varsles før
bortvisning iverksettes for resten av dagen. Fylkesmannen er klageinstans i
vedtak om bortvisning.
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