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ORDENSREGLER 
FOR KONGSHAUGEN KRISTNE GRUNNSKOLE 

 
Alle i skolesamfunnet har ansvar for at skolemiljøet kan være trygt, trivelig og stimulerende. 
Guds ord må være ledestjerne, slik at kristen tro og kjærlighet kan bygge fellesskapet, til Guds 
ære. Matt 7:12 uttrykker vår overordnede ordensregel: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, 
skal også dere gjøre mot dem. 
 

Derfor  
 viser vi respekt for Guds ord og skolens kristne prinsipper som er nedfelt i generell del 

av læreplanen.  

 viser vi vennlighet, ærlighet, hensyn og respekt for hverandre, og er sømmelig i tale og 

oppførsel.  

 yter vi vårt beste i skolearbeidet og bidrar til et godt læringsmiljø.  

 holder vi orden på bøker og skolemateriell.  
 skal alle elever rette seg etter de ansattes henstillinger og avgjørelser.  

 

Presiseringer:  
 
Helse og sikkerhet  

1. Vi skal både ute og inne opptre varsomt og ikke leke hardhendt og voldelig.  
2. Vi skal ikke gjøre noe som kan sette liv og helse i fare, og heller ikke kaste snøball eller lig-

nende på noen. Bortsett fra skolens utstyr, er det bare tillatt å benytte rullebrett/-skøyter/-
sko, sykler og liknende på anvist område og evt. til anvist tid.  

3. Vi skal bruke hjelm ved bruk av sykkel og flytevest i båt og på turer ved dypt vann, i skole-
tiden og i skolens regi.  

4. Elevene skal ikke ta med seg eller bruke gjenstander/leker som kan være farlige for seg selv 
eller andre. Farlig utstyr/verktøy brukes etter anvisning fra lærer.  

5. Godterier skal ikke spises i skoletiden, bortsett fra når læreren tillater det ved spesielle an-

ledninger.  
6. Det er ikke tillatt å bruke tobakk, snus, alkohol eller andre rusmidler.  

 
Orden, atferd og miljø  

1. Vi skal si ifra til en voksen hvis noen blir plaget eller har det vanskelig. 
2. Vi holder det ryddig og ordentlig rundt oss. Vi bruker innesko/sokker inne og utesko ute. 
3. Vi behandler bøker, læremidler, inventar, utstyr, bygninger og uteområdet forsiktig. 
4. Elevene skal holde seg på de anviste stedene i friminuttene. 
5. De som har med seg mobiltelefon, må ha den avslått i skoletiden og lagt på det sted skolen 

anviser. Mobiltelefonen leveres tilbake ved skoledagens slutt. Ved behov for å ha telefonen 
tilgjengelig må melding fra foresatte vises. Elevene skal ikke ha med seg annet privat elek-
tronisk utstyr eller lagringsmedium til skolen, uten etter avtale med lærer. 

6. Elever skal ikke ha med seg bøker, filmer, blader og lignende som klart bryter med skolens 
kristne grunnlag. 

 
Læringsmiljø  
1. Elevene skal møte presis og forberedt til all undervisning, med det nødvendige utstyr og  
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materiell, og arbeide aktivt, rolig og konsentrert uten å forstyrre noen. Fusk / forsøk på fusk 
må ikke forekomme 

2. En kan bare forlate undervisningen etter avtale med læreren.  
3. Skolens dataregler skal overholdes.  
4. Elevene skal ha skriftlig melding fra foresatte når de er uforberedt eller ikke kan ta del i akti-

viteter som f.eks. kroppsøving. Fritak fra kroppsøving over lengre tid krever legeattest.  
5. Foreldre/foresatte skal varsle skolen før skolestart når en elev er fraværende på grunn av syk-

dom eller annen uforutsett grunn. Elevene som har vært borte, leverer fraværsmelding ved til-
bakekomst. For søknad om planlagt fravær, søkes det skolen etter skolens fraværsordning. 

6. Elever i ungdomsskolen må selv sette seg inn i det som er gjennomgått, og orientere seg om 
de beskjeder som er gitt, dersom de har vært borte fra skolen.  

 
Tiltak og reaksjonsformer  

Før avgjørelse om sanksjoner skal eleven ha anledning til å forklare seg til den som 
skal ta avgjørelsen. Reaksjonens form og grad skal stå i rimelig forhold til forseel-
sens art.  

1. Påtale eller anmerkning av lærer, kontaktlærer, rektor eller andre i skolens personale.  
2. Melding hjem, via brev eller telefon. 
3. Samtale med foresatte og eventuelt andre involverte parter. 
4. Parade eller gjensitting. 
5. Utføre pålagt oppgave som svarer til forseelsen som er gjort, f.eks. vaske pulten/tavla el., 

rydde opp osv. 
6. Må oppholde seg på anvist plass i skoletime eller friminutt, og/eller ha eget tilsyn. 
7. Ved forvoldt skade eller tap kan eleven pålegges å erstatte eller utbedre. Foresatte holdes  

ansvarlig i. h. t. lov om skadeerstatning, § 2 - l. 

8. Forbudte eller misbrukte ting (f.eks. mobiltelefon, annet elektronisk utstyr) tas vare på av 

lærer. Slike ting gis tilbake til eleven ved skoledagens slutt. 
9. Nedsatt karakter i orden eller atferd. 
10. Ved fusk, eller forsøk på fusk, kan følgende reaksjonsformer brukes: Bortvisning fra prøven, 

anmerkning, melding hjem, nedsatt ordens- eller atferdskarakter, prøven annullert, pålegg 
om å gjennomføre ny prøve. 

11. Ulovlige gjenstander kan leveres politiet og ulovlige forhold kan anmeldes til politiet. 
12. Ved alvorlig eller gjentatte brudd på reglementet, kan eleven vises bort fra undervisningen  

 Elever i l. -7. klasse kan vises bort for enkelttimer eller resten av dagen. (Før det 
blir satt i verk bortvising for resten av dagen for elver i 1.-7. klasse skal foreldrene 
varsles.) 

 Elever i 8. - 10. klasse kan vises bort i inntil tre dager.  
 Vedtak om bortvising er enkeltvedtak, skal gjøres av rektor og har klageadgang.  
 Lærere har likevel myndighet til å bortvise fra en opplæringsøkt, avgrenset til to 

klokketimer.  

 Før vedtak om bortvising skal eleven ha anledning til å forklare seg for den som skal 

ta avgjørelsen, og en skal vurdere å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. 

 Ved vedtak om bortvisning er det fylkesmannen som er klageinstans. 
13. Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en of-

fentlig skole i hjemkommunen, jfr. privatskolelova § 3 - 3. 
  

Ordensreglene gjelder  
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l. På skolen og skolens område, i skoletiden, i ventetiden før og etter skoletid og på skoleveien.  
2. Ved alle aktiviteter skolen står ansvarlig for, f.eks. turer, leirskole, utplassering i bedrifter ol.  
3. I elektroniske media, også utenfor skoletiden, dersom hendelsen har skolemessige implikasjo-

ner.  

Vedtatt av styret for Kongshaugen kristne grunnskole, den 18.03.2015, endret 29.09.15.  

 


