Kongstun Kristne Friskole
10-årig kristen grunnskole

ORDENSREGLER
§1 Generelt
Alle i skolesamfunnet har ansvar for at skolemiljøet kan være trygt, trivelig og stimulerende.
Siden vi går på en kristen skole, vil vi la Guds ord være ledestjernen, slik at kristen tro og
kjærlighet kan bygge fellesskapet, til ære for Gud. Elsk din neste som deg selv - er derfor vår
overordnede ordensregel.

§2 Derfor…

 viser vi respekt for Guds Ord og skolen sine kristne prinsipp som vi finner i den generelle
læreplanen til skolen.
 er vi vennlige, ærlige og hensynsfulle og viser respekt for hverandre, og er sømmelige i
tale og oppførsel.
 yter vi vårt beste i skolearbeidet og hjelper til at det blir et godt læringsmiljø.
 holder vi orden på bøker og skolemateriell, og leverer hjemmearbeid i rett tid.
 skal vi ha omsorg for hverandre, og være hensynsfulle, høflige og hjelpsomme mot andre,
også på skoleveien.
 skal alle elever rette seg etter læreren sine oppfordringer og avgjørelser.

§3 Presiseringer:
a) Helse og trygghet:
 Vi skal, både ute og inne, være forsiktige og hensynsfulle, og ikke leke hardt eller voldelig
eller gjøre noe som kan sette liv og helse i fare eller volde skade på bygninger og inventar.
Vi skal ikke kaste snøball eller lignende på noen.
 Vi skal bruke hjelm på sykkelturer, og flytevest på turer på/ved dypt vann.
 Elevene skal ikke ta med seg eller bruke ting/leker som kan være farlige eller ødeleggende
eller er tenkt til vold og ubehag.
 Elevene skal ikke spise mat i timene, og ikke spise snop i skoletiden, bortsett fra når
læreren tillater det ved enkelte anledninger. Unntak: halspastiller kan nyttes ved
forkjølelse eller vond hals, men barneskoleelever må ha melding fra foresatte om dette.
 Det er forbudt å bruke tobakk, alkohol eller andre rusmiddel.
b) Orden, atferd og miljø:
 Bøker, læremiddel, inventar, skoleanlegg, bygninger og andre sin eiendom må vi være
forsiktige med. Datautstyr og maskiner skal brukes etter gjeldende rutiner og regler.
 Vi rydder og holder det fint rundt oss. Dessuten hjelper vi til med orden og hygiene ute og
inne etter rutinene og reglene på skolen. Inne bruker elevene innesko; utesko ute.
 Si ifra til lærer dersom noen elever blir plaget eller på annen måte har det vanskelig, - ikke
som ondsinnet sladder, men av omsorg når noe virker til å være galt.
 Elevene skal holde seg på skolen sitt område i friminuttene, og skal som hovedregel
henvende seg til den læreren som har vakt.
 Uten tillatelse fra lærer har elever ikke adgang til lærerne sine rom og ting, kopirom,
materialrom, utstyrsskap, og skal uten tillatelse ikke bruke verktøy, maskiner,
musikkinstrument, lydanlegg, fjernsyn, datautstyr eller andre apparater.
 Elever skal ikke ha med til skolen musikk, lydopptak, plakater, filmer,
dataspill eller lignende uten etter avtale med lærer.
SNU

c) Undervisning:
 Elevene skal møte presis og forberedte til all undervisning, også andakter, med det utstyret
og materiellet som er nødvendig. Vi arbeider aktivt, rolig og konsentrert, uten å forstyrre
noen. Selvsagt jukser vi ikke.
 Elevene skal ha skriftlig melding fra foresatte dersom de møter uforberedt eller ikke kan
ta del i visse aktiviteter, for eksempel kroppsøving. Fritak fra kroppsøving i lengre
perioder krever legeattest.
 Ungdomsskoleelever må selv sette seg inn i det som er gjennomgått, og orientere seg om
de meldingene som er gitt, dersom de har vært borte fra skolen.

§4 Konsekvenser ved brudd på ordensreglene:
Før avgjørelse om sanksjoner skal eleven ha anledning til å forklare seg til den som skal
ta avgjørelsen. Reaksjonen må stå i rimelig forhold til forseelsen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Påtale av lærer, klassestyrer, rektor eller andre av personalet ved skolen.
Melding hjem (via telefon eller brev).
Alternativt tilsyn eller opphold på tilvist plass i friminutt eller skoletimer.
Utestenging fra ekskursjoner eller andre aktiviteter, og istedenfor bli satt til annet arbeid.
Skolen følger her reglene for bortvisning, jfr §3-10 i Friskoleloven.
Erstatning eller utbedring av påført skade eller tap. De foresatte blir holdt ansvarlige.
Beslaglegging av ting som er forbudt eller misbrukt. Slike ting blir gitt tilbake innen
skoledagens slutt.
Samtale med foresatte og eventuelt andre involverte parter.
Bortvising for resten av skoledagen, forutsetningen er at de foresatte får melding og tar hånd
om eleven. Rektor fatter vedtak om dette.
Bortvising i inntil tre skoledager ved svært alvorlige tilfelle for ungdomsskoleelever,
forutsetningen er at de foresatte får melding og tar hånd om eleven. Rektor tar avgjørelsene i
slike tilfeller. Ved bortvisning gjelder reglene til enkeltvedtak etter Forvaltningsloven
§§18,19,28,29.
Eleven og foresatte har rett til å uttale seg før vedtak. Bortvising er et enkeltvedtak med
klagerett til Fylkesmann.
Nedsatt ordens- eller oppførselskarakter. Rektor fatter vedtak om dette etter reglene for
enkeltvedtak i forvaltningslova §28-29.
Dei foresatte kan måtte dekke merkostnader dersom brudd på ordensreglene fører til mye
nødvendig merarbeid (for eksempel ekstra tilsyn, alternativ undervisning, oppryddingsarbeid).
Oppfordre de foresatte til at eleven skifter skole.

§5 Ordensreglene gjelder
 på skolen og området til skolen, i skoletiden og i ventetida før og etter skoletid, men alltid i
det som gjelder oppførsel, varsomhet, bygninger, materiell, utstyr, inventar, røyking og
rusmiddel.
 ved alle aktiviteter skolen står ansvarlig for, f.eks. turer, leirskole, utplassering i bedrifter o.l.
 på skoleveien (direkte mellom skolen og hjemmet eller avtalt sted etter skoletid) i det som
gjelder oppførsel og rusmiddel.
 Dersom mobbing skjer gjennom elektroniske media, og dette får direkte følger for elevene sitt
skolemiljø, kan skolen kalle foresatte og elever inn til samtale selv om handlingen er gjort i
fritiden.

Vedtatt av skolestyret for Kongstun Kristne Friskole 24.mai 2018

