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BESTEMMELSE FOR ELEVENE 
 
Basisreglene er en konkretisering av 
kommunens ordensreglement, og gjelder 
for alle trinn og elever ved skolen. 
 
Basisreglene er grunnlag for vurdering av 
orden og oppførsel 

BEGRUNNELSE KONSEKVENS 
Alle brudd dokumenteres i logg på Onenote. 
 
Kontaktlærer og teamleder vurderer om eleven 
skal ta en samtale med rektor.  
 
Rektor kan vurdere å bruke alle konsekvenser 
som er beskrevet i ordensreglementet §6. 

1. DIGITALE MEDIER (PC, mobil og lignende) 
Du kan kun bruke digitale medier når du avtaler 
med en voksen på skolen. Regelen gjelder fra du 
kommer til skolen og til du reiser fra skolen, og 
gjelder også fotografering, lydopptak og filming. 

De voksne har rett til å se på hva du jobber med. 

Mobiltelfoner skal ikke ligge synlig og lyden skal 
være slått av. Mobilklokker skal stå i skolemodus. 

Du må samtykke i skolens dataavtale. 

Du kan forstyrre både deg selv og 
andre i læringsarbeidet.  

Vi vil beskytte elever og voksne mot 
uønsket filming, lydopptak eller 
fotografering. 

 

 Kontaktlærer vurderer om foresatte skal varsles 
 Rektor oppbevarer telefonen (eller lignende til 

skoledagen slutter) 
 Eleven kan miste retten til å bruke digitale 

medier i en periode 
 Mistenker vi uønsket/krenkende filming, 

lydopptak eller fotografering vil vi be foresatte 
om tillatelse til å sjekke dette. 

2. FORBEREDT TIL UNDERVISNINGA 
Du skal møte forberedt til timene.  

Du skal ha gjort forventet arbeid og ha med 
nødvendige bøker og utstyr (skrivesaker, 
matematikkutstyr, gymtøy, forkle til Mat og helse 
og lignende). 

Vi forventer at du deltar aktivt i 
læringsarbeidet, slik det er fastsatt i 
Forskrift til Opplæringslova §3.3                              

 
Elever som møter uforberedt 
forstyrrer læringsarbeidet for alle i 
klassen. 

 Dersom eleven ofte møter uforberedt skal 
foresatte varsles og eventuelt innkalles til et 
møte for å drøfte problemet. 

 Dersom eleven mangler nødvendig utstyr, kan 
lærer sette eleven til å gjøre alternative 
oppgaver. 

 Elev og foresatte kan måtte erstatte eller gjøre 
opp for skade. 



Du får utdelt utstyr du trenger til 
timene på skolen. Det er ditt ansvar å 
ta vare på dette. 

3. FORSENTKOMMING 
Du skal møte presis til timene og FYSAK. 

Du er for sen hvis økta er i gang, eller hvis opprop 
er gjennomført. 

Vi vil unngå at undervisninga 
forstyrres eller må starte på nytt på 
grunn av sent oppmøte. 

 Ved gjentatt forsentkomming (oftere enn en 
gang i måneden) skal foresatte varsles og 
eventuelt innkalles til et møte for å drøfte 
problemet. 

4. GJENSTANDER SOM KAN MEDFØRE 
SKADE 

Du skal ikke ha med deg eller bruke lighter, kniv, 
våpen eller lignende gjenstander som kan skade 
andre. 
 
Du kan ikke ta med pinner ut fra skogen. 
 
De voksne kan gjøre unntak fra denne regelen i 
særskilte tilfeller, for eksempel ved bruk av 
verktøy på tur. 

Skolen skal være et trygt område for 
alle elever og ansatte.  

 Rektor tar vare på farlige gjenstander til 
skoledagen er slutt. Foresatte skal godkjenne at 
eleven eventuelt tar med seg gjenstanden hjem. 

 Særlige farlige gjenstander vil overleveres 
politiet 

 Ved brudd på bestemmelsen tar kontaktlærer 
kontakt med foresatte. 

5. HODEPLAGG, YTTERTØY OG SKO 
Du skal ikke bruke hodeplagg (inkludert hetter) og 
yttertøy inne, og du skal ikke dekke til ansiktet.  

Yttertøy og utesko oppbevarer du i garderoben. I 
«rene soner» benyttes innesko eller sokker. 

Det kan gjøres unntak fra denne regelen i 
særskilte tilfeller. 

Yttertøy som oppbevares i 
undervisningsrom gjør inneklimaet 
dårligere. 

Hodeplagg kan brukes til å «gjemme 
seg» og eleven mister fokus i 
læringsarbeidet. 

 De voksne kan ta vare på hodeplagg og 
lignende til skoledagen er slutt. 

  



6. KRENKENDE ADFERD 
Du skal ikke krenke andre ved for eksempel: 
erting, mobbing, vold, rasisme, trusler, 
diskriminering eller utestengning. 
 
Skolens regler gjelder på skolen og på skoleveien, 
men også på fritida dersom det går ut over miljøet 
på skolen. 

Alle elever og voksne har rett til et 
trygt og godt skolemiljø. 

 Kontaktlærer eller en annen voksen i 
skolemiljøet har en samtale med den som 
mistenkes mobbet  

 Kontaktlærer eller en annen voksen i 
skolemiljøet har en samtale med den/de som 
mistenkes å være mobbere. De får beskjed om 
å stanse mobbingen øyeblikkelig. 

 Rektor varsles i avvikssystemet 
 

 Rektor har ansvar for at: 
o Foresatte til de involverte varsles 
o Relevante parter innkalles til et møte for 

å drøfte videre handling 
o Konsekvenser i henhold til 

ordensreglementet iverksettes 
o Det gjennomføres nødvendige tiltak 
o Atferden følges opp til saken vurderes å 

være over 

7. KRENKENDE ORDBRUK 
Alle voksne og barn ved skolen skal ha en 
akseptabel språkbruk. Regelen gjelder både for 
det vi sier og det vi skriver. 
 
Med akseptabel språkbruk mener vi fravær av: 
banning, negative kommentarer, krenkende 
kallenavn med mer. 
 
Med krenkende ordbruk mener vi for eksempel ord 
som henspiller på rase, kjønn, religion, vold, 
trusler, utseende, funksjonshemninger, hudfarge 
og nedsettende kommentarer. 

Alle elever og voksne har rett til et 
trygt og godt skolemiljø. 

 Elevene skal bli irettesatt ved krenkende 
ordbruk 

 Ved gjentatte brudd skal foresatte varsles og 
eventuelt innkalles til et møte for å drøfte 
problemet. 



8. OPPFØRSEL SOM KAN SKADE 
Du skal ikke kaste gjenstander, dytte, slå eller 
oppføre seg slik at det kan medføre skade på deg 
selv, andre eller på eiendom. 
 
Du skal vise respekt for andres eiendeler. 

Alle elever og voksne har rett til et 
trygt og godt skolemiljø. 

Vi skal ta godt vare på eget og 
skolens utsyr. 

 Ved brudd på bestemmelsen tar kontaktlærer 
kontakt med foresatte. 

 Elev og foresatte kan måtte erstatte eller gjøre 
opp for skade/stjeling. 

9. SIKKERHET VED AKTIVITETER 
Alle må oppføre seg sikkert ved ulike aktiviteter og 
bruke tilpasset sikkerhetsutstyr som hjelm, 
redningsvest, vernebriller og lignende. 
 
Det er de voksne på skolen som definerer hva 
som er nødvendig sikkerhetsutstyr. 

Skolen har ansvar for elevenes 
sikkerhet i skoletida. Vi har ansvar for 
deg når du aker, står på skøyter, 
sykler, går tur, gjør forsøk og så 
videre. 

 Ansvarlig voksen vurderer om eleven oppfører 
seg slik, og sikrer seg slik, at han/hun kan delta 
i aktiviteten. 

10. SKOLEOMRÅDET 
Du må høre på de voksne og følge de 
retningslinjene de gir. Her inngår også deltakelse i 
miljøoppgaver. 
 
Alle elever må holde seg til trinnets områder. 
Ingen elever kan forlate skolens område i 
skoletida uten særskilt avtale med en voksen på 
skolen. Skolens område defineres som 
skolegårdene, skogen utenfor skolegårdene til 
avtalt grense, fotballbanen og nærmiljøparkene. 
Se vedlagt kart. 
 
Det er ikke lov til å benytte sykkel, eller 
motoriserte kjøretøy i skoletiden uten avtale med 
en voksen. 
 
På tur er det de voksne som definerer hva som er 
«skolens område». 

Skolen har ansvar for elevenes 
sikkerhet i skoletida. 

 Ved brudd på bestemmelsen vurderer 
kontaktlærer kontakt med foresatte. 

 Ved gjentatte brudd på bestemmelsen vil de 
voksne på trinnet vurdere om eleven skal få et 
alternativt undervisningstilbud på skolen når 
klassen skal på turer/ekskursjoner. 



11. SKOLESKYSS 
Alle reglene om oppførsel gjelder også på 
skoleveien. 

Du må vente på buss-/fergeholdeplassen til 
skoleskyssen kommer.  

Du må ha med deg skysskortet og slippe 
førsteklassingene inn først. 

Du må sitte rolig og bruke setebeltet. Du må høre 
på sjåføren. Dersom du vil høre på musikk (eller 
annen lyd fra telefonen) skal du bruke 
ørepropper/headset. 

Alle elever og voksne har rett til et 
trygt og godt skolemiljø. 

 Ved gjentatte brudd på bestemmelsen tar 
kontaktlærer kontakt med foresatte og innkaller 
til et møte. Skolen kan vurdere om eleven må 
gis alternativ skoleskyss. 

 Ved tapt busskort må foresatte erstatte dette for 
kr. 50,- 

12. SNUS, TOBAKK, E-SIGARETTER OG 
ANDRE RUSMIDLER 

All bruk og oppbevaring av snus, tobakk, e-
sigaretter eller andre rusmidler er forbudt. 

All bruk av rusmidler er ulovlig for 
personer under 18 år. Skolens 
område skal være rusfritt. 

 Ved mistanke om rusbruk skal dette drøftes 
med rektor 

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

 Rusmidler vil bli inndratt av rektor og 
overleveres til foresatte eller politiet.  

 

13. GJESTEELEVER 
Ønsker du å ha med deg en gjesteelev på skolen 
(elev som går på annen skole), skal teamleder 
godkjenne dette på forhånd. 

Teamleder vil vurdere om det passer 
å ha besøk i forhold til den aktiviteten 
som er planlagt. 

 Uten godkjenning kan gjesteeleven bli sendt 
vekk fra skoleområdet. 

14. MAT OG DRIKKE 
Vi spiser måltider til fastsatt tid og sted. De voksne 
definerer fastsatt tid og sted. 
 

Hvaler barne- og ungdomsskole er 
en helsefremmende skole med fokus 

 De voksne kan ta vare på brus, 
godteri/søtsaker/snacks eller lignende fram til 
skoledagens slutt. 



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

på sunne matvaner, god helse og 
sunt kosthold. 

 Ved brudd på bestemmelsen vurderer 
kontaktlærer kontakt med foresatte. 

 


