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Reglement for 8.-10-kl.ved Fagertun skole, med konsekvenser 

 

 
Hovedregel: Alle har et ansvar for at Fagertun skole blir et trygt og hyggelig sted å 

være, med gode arbeidsvilkår for elever og ansatte. 

 Regler: Konsekvenser ved brudd: 
1 Jeg bidrar til en god arbeidssituasjon for alle 

elever og ansatte ved skolen. Det betyr bl.a. at jeg 

holder ro og gjør det jeg skal i timene, jeg lytter 

til og respekterer andres ytringer, og jeg gjør som 

lærerne sier 

1.Tilsnakk fra en voksen ved 

skolen og anmerkning-oppførsel 

2.Samtale med foresatte ved 

gjentatte anmerkninger. 

 

2 Jeg møter til alle timer, og jeg møter presis. Jeg 

har gjort eventuelle lekser/forarbeid, og har med 

meg det jeg trenger 

1.Tilsnakk fra en voksen og 

anmerkning-orden 

2.Samtale med foresatte 

3 Jeg jukser ikke på prøver og innleveringer 1.Prøven tas inn og eleven får 

ikke muligheter til å ta prøven 

2.Anmerkning-oppførsel. 

3.Nedsatt karakter i oppførsel 

ved gjentakelser 

4 Jeg forlater ikke klasserommet uten en klar avtale 

med faglærer 

1.Tilsnakk fra en voksen og 

anmerkning-oppførsel 

5 Jeg bruker egen PC kun når faglærer gir 

klarsignal til det, og da bare til å arbeide med fag 

1.Tilsnakk fra en voksen og 

anmerkning-oppførsel 

2.Samtale med foresatte der 

foresatte og lærer avgjør om 

eleven skal miste retten til å ta 

med PC på skolen 

6 Jeg bidrar til at mobbing og plaging av medelever 

og ansatte ved skolen, både fysisk, verbalt og 

digitalt, ikke forekommer 

1.Tilsnakk fra en voksen og 

anmerkning-oppførsel 

2.Tiltakene i sosial 

handlingsplan iverksettes 

7 Jeg kaster ikke snøball, stein eller andre 

gjenstander mot noen. 

1.Tilsnakk fra en voksen og 

anmerkning-oppførsel 

8 Jeg bidrar til at det er ro og orden i gangene i 

friminuttene 

1.Tilsnakk fra en voksen og 

anmerkning-oppførsel 

2.Inneordningen oppheves ved 

bråk. 

9 Ballspill, snøballkasting, bruk av 

rulleskøyter/rullebrett/sparkesykler foregår på 

bestemte områder 

1.Tilsnakk fra en voksen og 

anmerkning-oppførsel 

 

10 Jeg forlater ikke skolens område uten klar avtale 

med lærer. 

1.Anmerkning-oppførsel 

11 Jeg bruker ikke utesko i de arealene det er 

bestemt at det skal brukes innesko 

1.Anmerkning-oppførsel 
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12 Jeg tar godt vare på skolesaker og skolen min. 

Hærverk på skolens eller andres eiendom eller 

utstyr skal erstattes 

 

1.Erstatte det som er ødelagt 

2.Anmerkning-oppførsel 

3. Samtale med foresatte 

13 Jeg lar andre ha sine ting i fred. Jeg stjeler ikke 

14 Jeg bruker kun mobiltelefon i friminuttene, og 

andre tekniske hjelpemidler kun etter avtale med 

faglærer 

1.Hvis mobiltelefonen ringer 

eller brukes i timen, blir den 

inndratt, og levert tilbake ved 

skoledagens slutt. Det blir sendt 

med brev hjem som skal 

underskrives.  

Anmerkning-orden 

15 Jeg har ikke med meg farlige gjenstander eller 

våpen på skolen 

1.Den farlige gjenstanden     

beslaglegges og beholdes til 

foresatte henter den. 

Kontaktlærer kontakter 

hjemmet. Anmerkning-

oppførsel 

2.Utvisning v/rektor (§2-10) 

15 Jeg utøver ikke vold som slag, spark etc. mot 

andre 

1.Anmerkning-oppførsel 

2.Utvisning v/rektor (§2-10) 

16 Jeg har ikke med meg, og benytter ikke tobakk 

snus, alkohol eller andre rusmidler på skolen 

1.Anmerkning-oppførsel. 

Kontaktlærer kontakter  

hjemmet 

2.Nedsatt karakter i oppførsel 

3.Utvisning v/ rektor (§2-10) 

17 

 

 

 

Jeg innordner meg skolens regler ved turer som 

arrangeres i skolens regi 

1.Kontaktlærer kontakter 

hjemmet 

2.Nedsatt karakter i orden /  

oppførsel 

3.Utvisning/hjemsending 

v/rektor (§2-10) 

18 Jeg har ikke med meg godteri eller energidrikker 

på skolen, uten at det er gitt tillatelse til dette fra 

skolen 

1.Anmerkning-orden. 

 

Gjentatte brudd på ordensreglementet fører til at hjemmene blir kontaktet og nedsatt karakter i 

orden og/eller oppførsel. Gjentatte ordensanmerkninger for samme overtredelse, vil også 

kunne føre til nedsatt karakter i oppførsel. 
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