
ORDENSREGLEMENT 
for Bønsmoen skole, skoleåret 2017/2018 

Godkjent SU 25.01.2018 

 
Disse reglene gjelder på hele skolens område i den tiden det er skole, samt på turer og 

arrangementer i skolens regi. Ordensreglene skal hjelpe deg til å ha det bra og føle deg trygg. De 

skal hjelpe deg til å samarbeide, og til å ta ansvar for klassekameratene og skolen. 

 

1. Du viser respekt og har omsorg for andre. Du hilser når vi møtes, og du sier positive og 

hyggelige ting til andre. Du har ansvar for at alle får bli med i leken, og at ingen blir plaget på 

skolen eller på skoleveien. 

 

2. All form for mobbing, plaging, bruk av vold eller trusler er forbudt. Du skal si i fra til en av de 

voksne på skolen dersom du får kjennskap til slikt. Det står mer om dette i Opplæringslova § 

9a-3. 

 

3. Du har ansvar for å ta vare på skolesakene dine og skolen din. Skolen har ikke ansvar for 

gjenstander som blir borte eller ødelagt. Det er heller ikke lov å ha med våpen eller annet som 

kan skade deg selv eller andre. Du har ikke med deg ting på skolen som kan forstyrre 

undervisningen. 

 

4. Det er dine foresatte som avgjør om du kan sykle til skolen eller ikke. Skolen anbefaler at du 

er fylt 10 år før du sykler. Du bør bruke hjelm Det er ikke tillatt å sykle, skate eller bruke 

spark inne skolegården annet enn når du kommer eller reiser. Hvis du skal sykle i skoletida 

skal du bruke hjelm. Sykler og sparkstøttinger skal stå på anviste plasser.  

 

5. Du verken bruker eller oppbevarer tobakk eller andre rusmidler på skolens områder. Det står 

mer om dette i Opplæringslova § 9a-5. Du skal heller ikke ha med godteri eller brus på skolen 

eller skolens område med mindre dette er spesielt avtalt med lærer. 

 

6. All form for diskriminerende atferd om rase, kjønn, religion, nasjonalitet eller annet er 

forbudt. 

 

7. Du skal ikke ha mobiltelefon eller annet teknisk/elektronisk utstyr påskrudd i skoletida med 

mindre du har fått tillatelse av en voksen som er ansatt.  

 

8. Bruk nettvett når du er på internett. Du har ikke lov til bevisst å besøke sider med innhold som 

ikke er forenlig med norsk lov, eller som bryter med de normer og regler som ellers gjelder for 

vår skole. Lærer avgjør om sidene er tillatt. Du skal også være forsiktig med å legge ut bilder, 

navn, hvor du bor eller hvilken skole du går på. Dette gjøres kun etter avtale med lærer etter 

samtykke fra foresatte. 

 

Skolen og hjemmet samarbeider om tiltak hvis du bryter reglene. Du har rett til å få fortelle din 

versjon. (Opplæringslova §§ 2-9 og 3-7). Du kan få:  

 tilsnakk av en voksen som er ansatt  

 skriftlig melding med hjem / ringes hjem 

 Du kan bli bortvist for resten av dagen. Dine foresatte skal varsles først, og dere kan 

sammen klage på et slikt vedtak. Det er Rektor som kan vedta bortvisning. 

 Du kan bli pålagt å bytte gruppe midlertidig eller permanent. 

 Du kan bli utestengt fra arrangementer og turer i skolens regi. 

 Ved ødeleggelser/hærverk/tyveri: Den som har forårsaket skadeverket har økonomisk 

erstatningsansvar jfr Lov om skaderstatning § 1-2, 2. ledd. Ødelegger du noe, eller mister 

noe som hører skolen til, avgjør rektor om du må erstatte det. Du kan bli pålagt å utføre en 

oppgave for å rette opp en skade.  



 Ulovlige eller farlige gjenstander kan beslaglegges. Det samme gjelder for gjenstander 

som forstyrrer undervisningen. Du eller dine foresatte skal kreve gjenstanden tilbakelevert 

etter skoletid. Ulovlige gjenstander eller rusmidler overlates politiet. 

 

 
 

 

 

 

SKOLEVEIEN 

 
9. Du er hyggelig og grei på skoleveien, uansett om du går, sykler eller kjører buss / taxi. 

10. I følge trafikkreglene bør du ikke sykle til skolen før du er 10 år.  

11. Du bruker alltid hjelm, og refleks når det er mørkt. 

12. Kjører du buss / taxi til og fra skolen, tar du hensyn til medpassasjerer og retter deg etter 

sjåføren. 

13. Du står stille til bussen / taxien har stanset. Du går rolig inn og sitter i ro på plassen din. 

14. Blir du kjørt eller hentet med bil, bruker du rundkjøringen ved busstoppen og går 

gangveien inn til skolen.  Må du ha følge til skolen, skal foresatte parkere nedenfor EIF-

huset og gå veien inn til skolen. 

 

Baseareal 
15. Du bruker din klasses inngang, tar av deg sko og klær og plasserer det på anvist plass. 

16. Du bruker innesko, tøfler, slippers/sklisokk. 

17. Du går når du er inne. 

18. Du snakker med vennlig, lav stemme når du er inne. 

19. Du har ansvar for at det er ryddig og trivelig i klasserommet. 

20. Hver klasse lager sine klasseregler. 

 

SKOLEGÅRDEN 
21. Til skolegården hører asfaltområdet, lekeområdet, grasbanen og grusbanen. Du forlater 

ikke skolens område i skoletida uten tillatelse. 

22. Skolegården er et sted hvor vi leker sammen, uten å ødelegge for hverandre. 

DERFOR; 
23. er det bare lov å kaste snøball på anvist blink. 

24. er det lov å skli på haugene.  

25. "Kongen på haugen" o.l. er ikke lov.  

26. er det lov å være på skøytebanen når du har skøyter og hjelm. Det er ikke lov å gå 

med skøyter inne. Bruk tennisball i stedet for puck, hvis du skal spille ishockey. 

27. er det lov å gå på ski i oppmerkede løyper. 

 
28. Sykkel, ski og spark parkerer du på oppmerka plass og lar dem stå i fred. 

29. Du bruker ikke sykkel, rulleskøyter, ski eller spark i skolegården i skoletida. Skateboard 

kan brukes på skaterampen, forutsatt at du bruker hjem. Sparkesykkel er tillatt, forutsatt at 

du bruker hjelm. Gjelder også sko med hjul. 

30. Søppel kaster du i søppeldunkene. 
 


