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Målsetting -  vårt ansvar 
 
Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, 
slik at Aspøy skole blir   
-  en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte. 
-  en plass hvor vi tar hensyn til hverandre og verdiene rundt oss. 
-  en plass hvor vi sier fra når noe er galt. 
 
Alle medlemmer i skolesamfunnet (elever, personalet) må selv ta ansvar for 
egne handlinger, slik at vi i fellesskap når denne målsettingen. 
 

 
Elevenes rettigheter og plikter 

 
På Aspøy skole: 

 
HAR DU RETT TIL 
 

1. - å føle deg trygg både på skoleveien og på skolen. 
2. - å bli behandlet høflig og med respekt. 
3. - arbeidsro i timene. 
4. - å ha det som er ditt i fred. 
5. - å ha et sted å leke, drive med ballspill og kaste snøball. (se egne 

regler). 
 
HAR DU PLIKT TIL 
 

1. - å være høflig, ta hensyn til og vise respekt for både barn og 
voksne. 

2. - å møte tidsnok til undervisningen, og å ha med det utstyret du 
trenger. 

3. - å gjøre lekser. 
4. - å vise ansvar for skolens eiendom og å være med på å holde orden 

i klasserom, ganger, toalett og skoleplan. 
5. - å unngå farlig lek, for eksempel steinkasting, lek med farlige 

redskaper og lignende. 
6. - å rette deg etter beskjeder som de voksne gir. 
7. - å sette sykkelen fra deg på det stedet sykkelen skal stå og ikke 

bruke den på skolens område. 
 



 
ER DET VIKTIG AT 

1. - du leverer melding når du har vært borte/skal være borte fra 
skolen. 

2. - det blir gitt melding til skolen dersom du er borte mer enn tre 
dager i sammenheng. 

3. - det blir gitt melding til skolen dersom du skader deg på skolen 
eller på skoleveien. 

 
MÅ DU ELLERS HUSKE AT 

1. - det kan bli krevd erstatning av deg for ting du ødelegger eller 
mister. (Lov om skadeserstatning § 1-1 og 1-2) 

2. - skolen ikke er ansvarlig for eiendeler som blir stjålet, kommer 
bort eller blir ødelagt. 

3. - tobakk og rusmidler er skadelige og derfor forbudt på skolens 
område. 

4. - du skal være innenfor skolens område i skoletida. 
5. - toalettene ikke er et oppholdssted. 
6. - det ikke er tillatt med godteri i skoletida. 
7. – mobiltelefon og alle typer elektronisk utstyr ikke er tillatt på 

skolen (se egen info om mobiltelefon). 
8. – ting som forstyrrer undervisningen vil bli inndratt. 
9. - det er ikke tillatt å ha med kniv eller andre farlige gjenstander 

på skolen. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Tiltak som kan bli brukt mot elever som bryter 
reglementet 
 
-  Ved brudd på reglene om bruk av ball, vil ballen bli inndratt. 
- Påtale/oppskriving fra personalet/elevvaktene ved skolen 
- Samtale med eleven(e), avtale inngås 
- Melding til foresatte. (samtale/brev) 
-  Overføring fra klassen/gruppen for en del av timen/dagen til en 

annen klasse/gruppe/rom. 
- Gjensitting. Pålegg om å møte utenom skoletid. Kan få arb.oppg. 
- Utelukkelse fra ekskursjon, leirskole m.m. 
-  Bortvising. Viser til Opplæringslova § 2-10: "elevar på klassetrinna 1-

7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av 
dagen. Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med 
lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert å 
bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på 
klassetrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for 
resten av dagen." 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

Framgangsmåter når saker om brudd på 
ordensreglementet skal behandles.  

 
1. 
 

Skolen registrerer og beskriver 
skriftlig (ved logg el. skjema) den 
uønskede atferden/bruddet på 
ordensreglementet. Ved gjentatte 
registreringer (avhengig av grad)  
kontakter skolen foreldre/foresatte 
for: 
a)  Å informere om forholdene 
b)  Klarlegge årsaken (hvis mulig) 
c)  Bli enige om tiltak som kan endre 

elevens adferd. Eleven bør  være 
med på møtene. Rektor skal 
orienteres. 

Klassestyrer/lærer 

3. 
 

Ved gjentagne brudd på (eller 
manglende oppfølging av) tiltakene 
kobles rektor inn i forholdet. Ved 
behov arrangeres det nye møter med 
foreldre/ foresatte og klassestyrer, 
sammen med rektor og (vanligvis) 
eleven. 
Det avgjøres om en vil forsøke pkt. 2 
(over) på nytt (dvs. gjøre nye 
skriftlige avtaler) eller om en vil gå 
over til pkt. 4. 

Klassestyrer (i 
samarbeid med rektor). 

4. 
 

Dersom eleven har så store 
emosjonelle, psykososiale eller andre 
atferdsproblemer at skolen ikke 
makter å løse problemet (-ene), søker 
en ekstern hjelp fra: 
a)  PP-kontoret (generelle 

atferdsproblem) 
b)  Helsesøster (foreldre/foresatte kan 

oppfordres til å kontakte 
skolelegen) 

Klassestyrer (i 
samarbeid med rektor) 



c)  Barnevernet (spesielle problem 
knyttet til oppvekstmiljøet). Jfr. 
prosedyre nr. B-02/97 om skolens 
plikt til å melde fra til barnevernet. 

Sektoradministrasjonen v/ avd.sjef 
for særskilt undervisning orienteres 
om situasjonen. 

5. Skolen samarbeider med foreldre og 
PP-kontoret om andre aktuelle tiltak 
som: 
a)  Oppfølging fra psykolog og/eller 

spesialpedagog 
(PPT/BUP/barnevern) event. 
tverretatlig nettsverksgruppe. 

b)  Fysiske tiltak som flytting av eleven 
til annen klasse, event. annen skole 
for kortere eller lengre 

     tidsrom. 

Klassestyrer (i 
samarbeid med rektor 
og foreldre) 
 
 
 
Rektor (i samarbeid 
med 
foreldre/foresatte og 
avdelingssjef for 
skole/bh.) 

 
 
 
 
 
 

På skolen har vi en egen tiltaksplan mot mobbing. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Forebyggende tiltak 
for å ivareta sikkerheten til elevene 

 
 

 
Regler for uteområdene 

 
 

 REGLER FOR BRUK AV BALL 
 

• Vi tar alltid hensyn til andre når vi leker med ball! 
• Det er ikke tillatt å bruke sprettball på skolen! 

 

I Storplana 
-er det tillatt med «småballeik» mot vegg underbueganger øst 

-er det tillatt med ballspill kun i organiserte former 
(SFO/gymtimer/Leikepatrulje) 

 
På Basketballbana 

-kan elever kaste ball etter oppsatt plan 
 

På Skatebana 
-kan elever fra alle trinn ”trikse” og holde på med ”en nedi” med fotball. 

 
 
 
 
 

 REGLER FOR BRUK AV BANENE 
(fotballbana / ”Bingen” / bordtennisbord) 

 

• Banene kan benyttes av elever i 1. - 7. klasse etter oppsatt plan. 
• Ingen klasser kan bruke banene i andres tid uten tillatelse. 

 
 

 
 



 
 
 
 

 REGLER FOR BRUK AV LEKEAPPARATENE OG DEN GULE MATTA 
• Alle elever kan bruke lekeapparatene og den gule og røde matta 

hele skoledagen. 
 
 
 

 REGLER FOR SNØBALLKASTING 
 

• I storeplana og på basketbana er det kun tillatt med snøballkasting 
mot østveggene.   

• I ”kroken” kan elever fra alle trinn kaste snøball mot treet/blinkene.. 
 
 

NB! Det er viktig at vi viser hensyn ved snøballek, 
og at vi kun kaster mot vegger/blinkene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Sykling til skolen* 
(gjelder sykkel, sparkesykkel og skateboard) 

 

På grunn av trafikkfarlig skolevei,  
anbefaler skolen at du ikke sykler til skolen før du går i 5. klasse.  

Alle som sykler, sparkesykler eller skater, må bruke hjelm! 
 

 
 
 
 

*Presisering av regler for sykling (sykkel/sparkesykkel/skateboard) 
utarbeidet av Ålesund kommune 
 

«Av endring i Opplæringsloven §12.1 pkt.d) av 20.august 2015, er det nå 
foreldrenes ansvar å vurdere om barna kan sykle til skolen. Det innebærer at 
foreldrene selv må vurdere om skoleveien er trafikkfarlig og elevens 
vurderingsevne i trafikken. 
 

Det forventes at foreldrene påser at nødvendig sikkerhetsutstyr (bruk av 
hjelm, lykt mv.) benyttes og at sykkel er i forskriftmessig stand. 
 

På grunn av trafikkfarlig skolevei på Aspøy skole samt yngre barns 
manglende trafikkforståelse, anbefaler skolen at elevene går i 5.-7.klasse for 
å kunne sykle til skolen. (Det er Trygg Trafikk sin anbefaling at barn under 
10-12 år ikke sykler alene i trafikken på grunn av manglende evne til å lese 
og vurdere trafikkbildet.) 
 

Aspøy skole og Ålesund kommune kan ikke holdes ansvarlig utover det som 
dekkes av forsikringen dersom elevene sykler i strid med skolens 
anbefaling.» 
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