
ORDEN OG OPPFØRSELSREGLEMENT – FROSTA SKOLE 
 

Formål: Reglementet skal bidra til et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt 
og faglig konsentrasjon.  
 
Vurdering av elevenes orden og oppførsel: Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut 
fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet. 
 

Regel Konsekvens 
 

 
REGLER FOR ORDEN 
Elevene skal ta vare på våre egne, andres og 
skolens ting. 
Elevene skal møte presist til timer og avtaler. 
Elevene skal møte forberedt til opplæringen. 
Elevene skal ha med nødvendig utstyr. 
Elevene skal gjøre skolearbeid til rett tid. 
Elevene skal holde orden i skolesaker/utstyr. 
Elevene skal holde det rent og ryddig. 
 

 
Samtale med elev og/eller foresatt. 
Fravær noteres. 
Brev hjem. 
Anmerkning.  
For ungdomsskolen: Nedsatt 
ordenskarakter. 
 
 

 
REGLER FOR OPPFØRSEL 
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel. 
Elevene skal være tilstede og yte god 
arbeidsinnsats i opplæringen. 
Elevene skal behandle medelever, ansatte og 
andre med respekt. 
Elevene skal bidra til et godt læringsmiljø. 
Elevene skal rette seg etter beskjed fra alle 
skolens ansatte. 
Elevene skal ta godt vare på skolens 
eiendeler. 
Elevene skal vise nettvett og følge skolens 
regler for bruk av mobiltelefoner og digitalt 
utstyr. 
For elever som disponerer egen pc følges 
reglene i den underskrevne kontrakten. 
Elevene skal ta av yttertøy uoppfordret til 
timen. 
Elevene skal kaste søppel i søppelkasser 
både ute og inne. 
Elevene skal gå rolig inne. 
Elevene skal være snille, høflige og bruke en 
akseptabel språkbruk mot hverandre. 
 

 
Samtale med elev og/eller foresatt. 
Anmerkning. 
Melding heim. 
Bortvisning fra time. 
Pc kan inndras.  
For ungdomsskolen: Nedsatt 
oppførselskarakter. 



Regel Konsekvens 
SYKLING 
Sykler og mopeder parkeres på avtalt område. 
Sykler, sparksykler, skateboard, rulleskøyter er 
tillatt fra 5. trinn, og kan kun benyttes på anvist 
område med nødvendig sikkerhetsutstyr.  

 
Anmerkning 
Sykkelforbud. 

FRIMINUTT 
Alle elevene på ungdomsskolen skal være ute i 
ett friminutt i løpet av dagen. Barneskoleelevene 
er vanligvis ute i alle friminutt. 

 

HÆRVERK 
Vi behandler skolen og skolens materielle med 
forsiktighet.  

Anmerkning. 
Skader på skolen eller materiellet, som er 
oppstått ved slurv, likegyldighet eller uvettig 
oppførsel fra elevenes side, skal erstattes av 
den eller de som har forårsaket skaden. 

SNØBALLKASTING 
Snøballkasting er kun lov for 5.-10 trinn på 
anviste områder med påbudt verneutstyr. 

 
Anmerkning 

OPPFØRSEL OG OPPTREDEN SOM IKKE 
AKSEPTERES 
Utsette medelever og voksne for krenkende 
ord eller handlinger som mobbing, 
diskriminering, psykisk eller fysisk vold, 
rasisme, trakassering eller utestengning på 
skolens område, skoleveien eller gjennom 
digitale medier. 
Å fuske eller forsøke å fuske. 
Å ha med, bruke eller være påvirket av 
alkohol, narkotika eller andre rusmidler. 
Å bruke tobakk/snus/e-sigaretter. 
Å ha med og/eller benytte farlige 
gjenstander. 
Å bruke plagg i skoletimene som helt eller 
delvis dekker ansiktet.  
Forstyrring av undervisningen med bråk og 
uro. 
Å ha med tyggegummi, godteri eller brus 
uten avtale. 
Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr, 
skal verken synes eller høres i skoletiden, 
unntatt etter nærmere avtale med lærer, og 
mange trinn skal levere mobilen i 
mobilhotell.  
Forlate skolens område i skoletiden uten 
avtale. 
 

Samtale med lærer og/eller ledelse 
Anmerkning 
For ungdomsskolen: Nedsatt 
oppførselskarakter 
Retningslinjer fra plan om krenkende adferd 
i sosial handlingsplan.  
Ved brudd på regelen om mobiltelefon og 
annet elektronisk utstyr, kan dette inndras 
resten av dagen og fører til anmerkning. 
Skriftlig melding til foreldre/foresatte. 
Pålegg om oppgaver for å rette opp skade 
som er påført skolens eiendom eller 
eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging og 
lignende). 
Foresatte inviteres til skolen og 
deltar/observerer eleven i undervisningen 
Bortvisning fra undervisningen for 
enkelttimer eller for resten av dagen 
(opplæringsloven § 9 A-11). 
Bortvisning fra undervisningen for lengre tid 
enn resten av skoledagen. 
Inntil tre dager på 8.–10. årstrinn 
(opplæringsloven § 9 A-11). 
Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er 
ikke tillatt. 
Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. 
Ved manglende overholdelse kan eleven 
ilegges nye sanksjoner. 

 

Ordensreglene rulleres i skolens organ (ansatte, elever og foresatte) hver høst. 


