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BASISREGLER   
(Utgave pr. 24.09.19)  
 
Basisreglene er en konkretisering av skolens Ordensreglement, og gjelder for alle trinn og elever ved skolen.   

  
Brudd på basisreglene skal dokumenteres. Registreringene vil bli lagt til grunn når det foretas karaktervurdering i orden og 
oppførsel. Foresatte til elever som står i fare for å få nedsatt karakter i orden eller oppførsel vil bli varslet skriftlig. Eventuelle andre 
konsekvenser av brudd på basisreglene beskrives under.  

  

BESTEMMELSE  BEGRUNNELSE  KONSEKVENS  

1 FORSENTKOMMING  
Alle skal møte presis til  
undervisningsøktene. Forsentkomming 
innebærer at en elev kommer etter at 
undervisningsøkta er i gang, eller at opprop er 
gjennomført.  

Bestemmelsen  innføres for å motvirke at 
undervisning forstyrres eller må starte på 
nytt på grunn av sent oppmøte   

 Alt fravær registreres 

 Ved gjentatt forsentkomming 
skal foresatte varsles 
 

2 FORBEREDT TIL UNDERVISNINGA  
Alle elever skal møte forberedt til 
undervisningsøkter. Det innebærer at eleven 
skal ha gjort forventet arbeid, og ha med 
nødvendige bøker og utstyr ellers 
(skrivesaker, matematikkutstyr, gymtøy, forkle 
til Mat-og Helse m.m)  

Det forventes at elevene tar ansvar for 
aktiv deltagelse i læringsarbeidet, slik det 
er fastsatt i Forskrift til Opplæringslova,                               
§ 4.3 ”Grunnlaget for vurdering i fag”. Når 
elever som møter til undervisning uten 
nødvendig utstyr forstyrres 
læringsarbeidet, og lærer må ta tid fra 
undervisningsarbeidet for om mulig å 
skaffe nødvendig utstyr.    

  
Se innledning  

  
  

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-015.html#4-3
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BESTEMMELSE  BEGRUNNELSE  KONSEKVENS  

3 DIGITALE MEDIER  
PC-er eller andre digitale medier skal behandles 
med varsomhet og kun benyttes etter avtale med 
lærer. Lærer eller assistent har rett til innsyn i 
pågående arbeid.  
Bestemmelsen omfatter både skoleeide og  
private medier. I tillegg gjelder bestemmelsene i 
Dataavtalen.  

 Bruk av digitale medier til andre formål enn 
læringsarbeid, bidrar til å redusere 
oppmerksomheten til den enkelte elev, og vil i 
tillegg være forstyrrende for andre elever.  

 Ved brudd på bestemmelsene 
inndras PC (eller andre digitale 
medier). Private digitale medier 
skal oppbevares i skolens safe, 
og kan hentes av eleven selv etter 
henvendelse til rektor. Foresatte 
varsles.  

 Teamet skal drøfte om forholdet 
medfører konsekvenser etter 
bestemmelsene i Dataavtalen 
Teamleder fatter endelig 
beslutning.  

 Misbruk av skoleeide medier 
medfører konsekvenser slik de er 
beskrevet i Dataavtalen med den 
enkelte elev.  

4 MOBILTELEFONER  
Mobiltelefoner skal ikke være i bruk i 
undervisningssituasjoner.(uten spesiell avtale med 
lærer). Det medfører at telefonen skal oppbevares 
i sekken eller i låsbart skap, og at den skal være 
avslått eller lydløs.  
  
Mobiltelefoner skal heller ikke benyttes som 
kalkulator.  

Bruk av mobiltelefoner i læringssituasjoner 
bidrar til å redusere oppmerksomheten til den 
eleven som bruker den. Slik bruk kan i tillegg 
være forstyrrende for andre elever.  
 
Mobiltelefoner kan ikke benyttes som 
kalkulator under eksamen, fordi mobiltelefonen 
er et kommunikasjonsmedium. Bruk av 
mobiltelefon som kalkulator kan også medføre 
at enkeltelever bruker telefonen til andre formål 
i undervisningssituasjonen  

 Ved brudd på bestemmelsen skal 
mobiltelefonen inndras og leveres 
til rektor. Den skal oppbevares i 
skolens safe, og kan hentes av 
eleven etter henvendelse til 
rektor. Foresatte varsles.     

 Rektor kan i tillegg fatte vedtak 
om at eleven ikke får anledning til 
å ha med mobiltelefon på skolen 
for en nærmere angitt periode.  
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BESTEMMELSE  BEGRUNNELSE  KONSEKVENS  

5 FILMING, LYDOPPTAK OG BILDER  
  
Filming, lydopptak og fotografering skal ikke foretas 
uten avtale med lærer, medelever eller andre 
involverte. Om opptak eller fotografering skal 
gjennomføres i undervisningssituasjonen, skal det 
alltid avtales med lærer.  
  
Bestemmelsen gjelder for det virkeområdet som er 
beskrevet i Ordensreglementet.  

  
Bestemmelsen tar sikte på å beskytte 
medelever og tilsatte ved skolen for uønsket 
filming, lydopptak eller fotografering. Slik 
beskyttelse anses som særlig viktig fordi 
slike opptak lett kan gjøres tilgjengelig på 
nettet.   

 Ved brudd på bestemmelsen skal 
mobiltelefon eller eventuelt annet 
medium som er brukt til filming, 
lydopptak eller fotografering inndras 
og leveres til rektor. Den skal 
oppbevares i skolens safe, og kan 
hentes av eleven selv etter 
henvendelse til rektor. Foresatte 
varsles.   

 Rektor kan i tillegg fatte vedtak om 
at eleven ikke får anledning til å ha 
med mobiltelefon eller annet digitalt 
medium på skolen for en nærmere 
angitt periode. Alvorlige brudd på 
denne bestemmelsen kan medføre 
anmeldelse og straffeansvar  

6 HODEPLAGG, YTTERTØY OG SKO  
Hodeplagg, yttertøy og sko (inkludert hette på 
hettegenser og lignende) skal ikke benyttes i 
klasserommene. Alle ytterplagg og sko skal 
oppbevares i garderobene. Det kan gjøres unntak 
fra denne regelen i særskilte tilfeller, f.eks ved 
religiøs begrunnelse. 
Skolen har «rene soner». På disse områdene skal 
det kun benyttes innesko. 
  
 
 
 
 
 
 

Yttertøy som oppbevares i 
undervisningsrom bidrar til å redusere 
inneklimaet.  
Oppbevaring av yttertøy i undervisningsrom 
er plasskrevende, og vanskeliggjør 
nødvendig orden i rommet.  
Relasjonen mellom lærer og elev er sentral i 
læring. I lærende kommunikasjon uttrykker 
ansiktsuttrykk viktig informasjon som 
hodeplagg kan tildekke. 

 Se innledning  



4 
 

Tema Hovedansvarlig Revideres av Godkjent av 

Barn og unges helse- og 
arbeidsmiljø 

Gunnersen, Tone  Gunnersen, Tone  Engblad, Astri T.  

Utskriftsdato Side Revideres innen Godkjent dato 

13.02.2020 4 av 5 15.04.2015 05.12.2013 

 

7 SKOLEOMRÅDET  
Ingen elever har anledning til å forlate skolens 
område i skoletiden uten særskilt avtale med lærer.   
  
Det er ikke anledning til å benytte sykkel, eller 
motoriserte kjøretøy i skoletiden uten avtale med 
lærer. Hvis avtale: Må hjelm må alltid benyttes! 
Sparkesykkel, skateboard og lignende kan kun 
benyttes på skolens «skateområde». Her må hjelm 
brukes! 
  
 

Skolen har ansvar for alle elevenes 
sikkerhet i skoletiden.  

 Se innledning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTEMMELSE  BEGRUNNELSE  KONSEKVENS  

8 GJESTEELEVER  
Elever som ønsker å ha med seg en gjesteelev på 
skolen (elev som går på annen skole), skal på 
forhånd få dette godkjent av teamleder.  

Teamleder vil vurdere om det passer å ha 
besøk i undervisningsrommet i forhold til 
den aktiviteten som er planlagt. Teamleder 
vil også sørge for at alle lærere og 
assistenter som er  knyttet til teamet blir 
orientert om besøket  

 Dersom det ikke er inngått avtale 
med teamleder på forhånd, vil 
gjesteeleven ikke få tilgang til 
klasserommet /skoleområdet. 

9 SNUS, TOBAKK, RUSMIDLER  
Ordensreglementet fastslår at all bruk og 
oppbevaring av snus, tobakk og rusmidler er 
forbudt i reglementets virkeområde  
  
Forbudet omfatter også «el-sigaretter», uavhengig 
av om utstyret inneholder nikotin eller ikke.  

Bruk av tobakk og rusmidler er forbudt ved 
lov for aldersgruppen. 
 
Skolen ønsker å bidra til redusert bruk av 
snus, tobakk og rusmidler ved å håndheve 
nulltoleranse.  
 
 

 Foresatte kontaktes alltid av 
kontaktlærer ved bekreftet bruk, 
eller ved mistanke om bruk. 
Mistanke om bruk kan for eksempel 
være tobakkslukt, at eleven er i 
besittelse av snus, tobakk eller 
lignende.  

 Dersom eleven er i besittelse av 
snus/røyk/e-sigaretter eller 
rusmidler vil denne bli inndratt og 
utlevert til foresatte eller politiet.  
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10 MILJØOPPGAVENE  
Alle elevene skal delta i og gjennomføre 
miljøoppgavene slik de er beskrevet i  

”Miljøoppgave-plakaten”  

Det er ønskelig at skolens innvendige og 
utvendige arealer fremstår som rene og 
ryddige  
For å oppnå dette, kreves en systematisk 
innsats fra både voksne og elever ved 
skolen. Elevenes oppgaver er beskrevet i 
”Miljøplakaten”  

 Se innledning  

12 DIVERSE  
Det er ikke anledning til å ha med brus, 
godteri/søtsaker/snacks eller lignende uten avtale 
med lærer. Energidrikke tillates ikke.  

Hvaler ungdomsskole er en 
helsefremmende skole med fokus på sunne 
matvaner, god helse og sunt kosthold.  

Se innledning  
 

 Inndragelse av drikke/godteri. 
Oppbevares og kan hentes av 
eleven selv ved skoledagens slutt. 
Foresatte kontaktes ved 
gjentagende brudd.   

 
 
 


