Bjerkely skole
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

18.3.20

ORDENSREGLEMENT
Skolen vår skal hjelpe elevene til å leve til Guds ære og til beste for andre mennesker.
Hovedregelen for hvordan vi skal være mot de andre på skolen blir derfor:
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.
Matt. 7.12
Reglene gjelder på skolens område, på skoleveien, på skoleturer, leirskole og i andre
aktiviteter i skolens regi.
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Trivsel
Skolen vår skal være et trygt og trivelig sted å være. Hver enkelt elev har derfor
medansvar for skolemiljøet:
a. Vi tar hensyn til hverandre.
b. Vi viser respekt for hverandre.
c. Vi snakker vennlig og høflig til hverandre i et miljø fritt for banning og stygg
språkbruk.
d. Vi behandler hele skoleanlegget, skolebygninger, møbler, skolebøker og annet utstyr
pent. Vi følger beskjeder som voksne gir.
e. Mobbing, krenkende atferd, vold eller trusler skal ikke forekomme. Se
opplæringsloven § 9A og skolens planer for dette. Opplever elevene noe av dette, må
voksne få beskjed.
f. Voldsom lek, «lekeslåssing» og lignende er ikke tillatt.
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Undervisning
Alle skal møte presis til undervisning, ha med det som skal brukes av bøker og
materiell og bruke tiden til å arbeide med de oppgavene som gis i undervisningen.
Elevene skal følge klassereglene som utarbeides i samarbeid med kontaktlærer.
Elevene skal ha med gymtøy til gymtimene om ikke annen beskjed er gitt. Det gis ikke
fri fra kroppsøving om gymtøy er glemt, men lærer vurderer hva elevene da kan være
med på.
Reglene for bruk av skolens digitale utstyr må følges (se egne regler).
Materiell og utstyr skal settes på plass etter bruk.
Klasserom og fellesrom skal være ryddige når elevene går ut.
Avfall kastes etter reglene om kildesortering.
Ganger og trapper skal ikke være områder for lek, roping og støy.
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Toaletter skal ikke brukes som oppholdsrom.
Det andre eier, lar vi være i fred. Skolen er uten ansvar for elevenes eiendeler.
Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon eller elektroniske spill på skolen.
Elever skal ikke ha med seg gjenstander som kan oppleves som farlige, slik som kniv,
lighter osv.

Helse
Dersom en elev er syk eller har annen fraværsårsak, skal det gis beskjed via Visma
Min Skole.
Ved hodelus og/eller andre smittsomme sykdommer skal skolen informeres – se også
regler for smittevern.
Elevene må ha innesko og/eller gymsko med såler som ikke sverter.
I friminuttene er vi ute hvis ikke annet er avtalt. Elevene skal alltid ha klær tilpasset
årstid og vær.
Kaker, godterier og mineralvann er bare tillatt ved spesielle anledninger avtalt med
lærer.
Skolens uteområde og trafikk
Vi skal ta hensyn til med-elevers helse og sikkerhet. Alle skal kunne føle seg trygge på
skoleområdet.
Vi følger beskjeder fra de voksne som er ute og følger regler som settes.
Vi holder oss innenfor skolens område hvis ikke annet er avtalt.
Snøballkasting er ikke tillatt hvis ikke annet er avtalt.
Vi anbefaler at elevene venter til etter påske i 4. klasse med å sykle til skolen. Det er
likevel foreldrene som har ansvaret for å vurdere og avgjøre om elevene skal kunne
sykle til skolen. Ved sykling er det påbudt med hjelm.
Elever som går/sykler til skolen eller busstopp, bør alltid bruke refleks i den mørke
årstiden.
I skoletiden er det ikke lov å sykle på skolens område. Skateboard, rulleskøyter,
sparkesykler o.l. er heller ikke tillatt hvis ikke annet er avtalt.

5 Samarbeid mellom skole og hjem
a. Alle viktige meldinger til skolen skal være skriftlige, enten via Visma Min Skole eller
per e-post (se også punkt 3-a om beskjed ved fravær). Man kan også ringe skolen på
tlf.nr. 330 63 030.
b. Dersom en elev ikke skal hjem med bussen, må foresatte gi skolen beskjed i god tid
om dette. Dette må for flere busser avklares med VKT på forhånd – se utfyllende
beskrivelser i skolens virksomhetsplan.

c. Bare foresatte kan søke permisjon fra undervisningen for eleven. Permisjon fra

undervisningen gis bare etter skriftlig søknad fra foresatte, enten per brev, e-post
eller via Visma Min Skole. Søknader om permisjon må leveres til skolen i god tid.
- Permisjon inntil 1 dag gis av kontaktlærer.
- Permisjon inntil 1 uke gis av rektor.
- Permisjon ut over 1 uke kan bare gis etter søknad til skolestyret.
- Det gis ikke permisjon utover 14 dager, jf. Friskoleloven § 3-13. Ved behov for
lenger fri må eleven skrives ut av skolen.
d. Fra 5. klasse skal elevene være med på utviklingssamtaler. Elever i 1.-4. klasse er med
på utviklingssamtaler etter avtale med kontaktlærer.
e. Skolens råd og utvalg skal legge forholdene til rette for et godt samarbeid.
f. Det betales skolepenger etter de til enhver tid gjeldende satser.
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Reaksjoner ved brudd på reglene
Det skal legges til rette for at de som er involvert i konflikter eller regelbrudd får
snakke sammen og mulighet til å gjøre opp og at det er god kontakt med hjemmene.
Brytes reglene, skal eleven gis anledning til å uttale seg muntlig til den som skal ta
avgjørelsen om eventuell sanksjon, jf. Friskoleloven § 3-9 andre ledd.
Følgende sanksjoner er mulig:
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Påtale eller anmerkning fra lærer eller rektor.
Få melding med hjem/telefon hjem/ringe hjem selv.
Bortvisning fra klasse/gruppe i timen etter lærers avgjørelse, jf. Friskoleloven, § 3-10.
Friminutt inne eller til annen tid enn skolens ordinære tider etter lærers vurdering og
avgjørelse, jf. Friskoleloven, §3-10.
Bortvisning resten av dagen etter rektors avgjørelse. Foresatte varsles før
iverksetting og har klagerett til Fylkesmannen, jf. Friskoleloven, § 3-10.
Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en
offentlig skole i hjemkommunen, jf. Friskoleloven, § 2-4 og Opplæringsloven § 9A-12.
Hjemkommunen gjør vedtak om dette. Departementet er klageinstans.
Foresatte kan gjøres ansvarlig for skade på skolens utstyr/ bygninger eller ting som
tilhører lærere / andre elever. Ved ødeleggelse eller hærverk kan elev eller foresatte
pålegges å betale eller reparere skaden (jf. skadeserstatningsloven § 1-1 og 1-2).
Skolen har rett til å inndra gjenstander som ikke skal brukes eller ikke er tillatt i
skoletiden.

Behandlet i lærermøte 7. januar og i personalmøte 13. januar 2020.
Behandlet i FAU 20. januar 2020.
Behandlet i elevråd 21. januar 2020.
Vedtatt i skolestyret 18.3.20

