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Regler for orden og oppførsel 
ved 

Bjørkelangen skole 
 

Skolen skal være et samfunn der alle kan trives.  
 
Vi må rette oss etter følgende oppførselsregler for skolen:  

- samarbeide og vise respekt for hverandre  

- unngå banning og bruk av stygge ord  

- oppføre oss høflig og hensynsfullt mot alle og derfor ikke bruke vold og trusler  

- ikke lage unødig bråk og støy eller forstyrre andre elever sitt arbeid  

- det er null-toleranse mot mobbing, herunder digital mobbing  
 
Vi må rette oss etter følgende ordensregler for skolen:  

- Du skal møte presis til timene. Når du går på barnetrinnet skal du ta av deg 
lue, cap eller annet yttertøy i timen. Når du går på ungdomstrinnet er det fint 
om du gjør det samme, men det er ingen regel.  

- Du skal rette deg etter lærerens beskjeder.  

- Du skal følge kjennetegnene på innsats som del av ordenskarakteren:  

 gjøre forventet arbeid i timen  

 holde deg til oppgaven/aktiviteten lærer har gitt  

 komme raskt i gang med oppgaver/aktiviteter  
 

- Du skal unngå ugyldig fravær fra skolen.  

- Du kan ikke forlate skolens område i skoletiden uten skriftlig tillatelse.  

- Du skal behandle skoleanlegget, utstyr og skolesaker pent. Meld fra hvis du er 
uheldig å ødelegge noe.  

- Du skal holde god orden på skoleutstyr og overholde frister. Plagiering og 
bevisst juks er ikke lovlig.  

- Du skal ikke kaste snøball eller sykle / kjøre moped på skolens område.  

- Du skal ikke bruke rulleskøyter, skateboard og liknende inne i 
skolebygningene.  

- Du skal ikke ha unødig opphold på læreravdelingene.  

- Mobiltelefoner / musikkavspillere må være slått av i timene (brukes kun etter 
avtale med lærer).  

- Mat skal ikke nytes i timen (vannflasker skal fylles i friminuttene).  

- Det er ikke lov å ha med seg godteri på skolen unntatt ved spesielle 
anledninger. Unntaket er tyggegummi på ungdomstrinnet.  

- Bruk av tobakk og rusmidler er forbudt på skolens område, og i forbindelse 
med arrangement som skolen er ansvarlig for.  

 



Hvis en elev bryter skolens regler for orden og oppførsel, vil skolen reagere med ett eller 
flere av følgende tiltak:  

- Anmerkning i henhold til prikksystemet (se vedlegg).  

- Påtale fra en av skolens personale.  

- Skriftlig eller muntlig melding til de foresatte.  

- Oppfølgingssamtaler med elev, foresatte og skolen.  

- Nedsatt karakter i orden eller oppførsel.  

- Spesielle individuelle tiltak for elev i samråd med ledelsen og foresatte.  

- Bortvisning for inntil 3 dager. For elever på barnetrinnet: bortvisning for resten 
av dagen. For elever på ungdomstrinnet: Bortvisning for resten av dagen eller 
1-3 dager. Rektor tar avgjørelsen etter samråd med elevens lærere.  

 
Bortvisning kan komme på tale ved følgende forseelser:  
- grovt hærverk  
- grov voldsbruk eller annen uvanlig dårlig oppførsel overfor medelever, 

personale eller andre  
- -gjentatte alvorlige brudd på skolens reglement  

 
Vedtak om bortvisning settes ikke i verk før de berørte parter har fått melding om 
bakgrunnen for bortvisningen og har fått mulighet til å anke avgjørelsen. Evt. anke 
meldes rektor.  
 

Skolen kan kreve erstatning for tap eller ødeleggelse av skolebøker og for skadeverk i 
henhold til Erstatningslovens § 1-2. Skjønn kan brukes.  
 
Bjørkelangen,  
Anne-Gry Enger, rector 
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