Ordens- og oppførselsreglement for Batnfjord skule

Regler for orden
Elevene skal:
• møte presis til timer og avtaler
• møte forberedt til opplæringen
• gjøre unna skolearbeidet til avtalt tid både på skolen og hjemme, dvs. at
elevene gjør så godt de kan utfra sine forutsetninger.
• ha med nødvendig utstyr i de forskjellige fag som f.eks. bøker, skrivesaker, pc,
gymtøy, m.m.
• holde orden med skolesaker / utstyr
• ta godt vare på skolebøker, annet undervisningsmateriell, datautstyr og alle
eiendeler tilhørende skolen
• holde det ryddig rundt seg og bidra til at hele skoleområdet er rent og ryddig
Regler for oppførsel
Elevene skal:
• vise hensyn, respekt og opptre med høflighet overfor alle andre på skolen
• holde nødvendig arbeidsro i timene
• rette seg etter beskjeder fra ansatte
• vise nettvett og følge skolens regler for mobiltelefoner, datamaskiner og annet
digitalt utstyr
Skolen aksepterer ikke:
• at noen utsetter medelever eller ansatte i skolemiljøet for krenkende ord eller
handlinger som mobbing, diskriminering, psykisk eller fysisk vold, rasisme,
trakassering eller utestenging på skolen, skoleveien eller gjennom digitale
medier.
• farlig lek som kan medføre fare og skade for andre, slik som f.eks.
snøballkasting
• ugyldig fravær
• hærverk
• fusk
• bruk av sosiale medier / bilder i den hensikt å plage/skade/mobbe andre
• oppbevaring og bruk av tobakk, e-sigaretter og snus
• oppbevaring og bruk av rusmidler
• medbrakte farlige gjenstander, f.eks. kniver, lightere, våpen eller
våpenetterlikninger, fyrverkeri og kinaputter
• godteri (med mindre det er gitt særskilt tillatelse)
(gjelder også brus, energidrikker og snacks som f.eks. potetgull)
• at elever forlater skolens område uten tillatelse
• at man bruker plagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Utfyllende informasjon om blant annet tiltak og saksbehandling beskrives i «Forskrift om
reglement for orden og oppførsel for grunnskolene i Gjemnes kommune».
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