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Ordensregler for Lerstad skole/SFO 
  
Ordensreglene skal fortelle oss hvordan vi skal ha det på skolen og forklare hva som 
skjer hvis reglene brytes. 
 

1. Vi snakker høflig og positivt til, og om hverandre. Å være hjelpsom og grei er en 
selvfølge. 

2. Vi bidrar positivt for å skape et godt lærings- og skolemiljø. 
3. Hvis vi ser/hører at noen blir krenket, må vi si fra til en voksen og forsøke å hjelpe 

den som blir krenket.  
4. Vi tar vare på skolens eiendeler og hjelper til med å holde orden på skolen. 
5. I friminuttene leker vi innenfor skolens område, og vi følger reglene for de ulike 

aktivitetene. 
6. Elevenes smartklokker/mobiltelefoner settes i «mobilhotell» i skoletiden dersom 

ikke annet er avtalt med hjemmet. Dette gjelder også på SFO. Det er ikke tillatt å 
bruke mobiltelefon på skolens område. Tillatelse til bruk kan gis av lærer/voksen. 

7. Det er ikke tillatt å medbringe farlige gjenstander til skolen. 
 

 
Aktuelle konsekvenser ved brudd på reglene:   

 Ikke gjort arbeid, må gjøres hjemme. Foreldrene skal få beskjed. 
 Være inne under tilsyn i ett eller flere friminutt. 
 Samtale med ledelsen. 
 Bruk av mobiltelefon/smartklokke medfører at denne blir inndratt. 

Telefonen/smartklokken hentes hos ledelsen av eleven når eleven skal gå hjem. 
Foresatte kontaktes av kontaktlærer eller av annen voksen dersom kontaktlærer ikke er 
tilgjengelig.  

 Farlige gjenstander vil bli beslaglagt, og disse kan bare hentes av foresatte. 
 Skolebøker og inventar og utstyr som blir ødelagt må erstattes.  
 Andre konsekvenser som passer den enkelte elev i forhold til alder og oppgave. 
 Ved svært alvorlige brudd på reglementet, kan rektor vise bort eleven for resten av 

dagen. (Opplæringslova § 2-10) 
 

Konsekvensene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.  
Visjonen vår er: Et godt sted å være, et godt sted å lære! 
 
 
Hårek Sande, rektor 
 
Vedtatt  i Samarbeidsutvalget 25.09.2019 


