
REGLER FOR TRIVSEL,ORDEN OG OPPFØRSEL VED HANEBORG SKOLE  
 
Skolens ordensregler gjelder på skolens område, i skolebuss og drosje mellom kl. 07.00 – 17.00, samt ved skolearrangementer 
utover dette. 
 
Elever som bryter ordensreglene påtales av en voksen, kan bli tatt ut av situasjonen, foresatte kontaktes, mobiltelefoner og 
elektronisk leketøy inndras. Saken følges opp gjennom samtale med kontaktlærer. Ved gjentagelser, og/ eller alvorlige brudd, kan 
eleven omplasseres på skolen, eller bortvises fra skolen.  
 
Egen handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing brukes ved krenkende handlinger eller mobbing (§9a3) 
 

 Regler: Hvorfor: 

1 
Alle skal vise respekt, toleranse og vennlighet mot hverandre. 
Det er ikke tillatt å mobbe. Dette gjelder verbalt, non-verbalt, fysisk eller gjennom digitale 
medier  

Skolen skal være et trygt og godt sted for alle. 

2 
Alle skal bidra til et godt lærings-og skolemiljø hvor en viser respekt for undervisningen. 
Dette gjøres ved å delta, bidra, holde arbeidsro, følge gjeldende regler, møte presis og gjøre 
skolearbeid. 

Skolen er et sted der elevene skal lære. Dette er 
en forutsetning for læring. 

3 
 
Det er kun tillatt å oppholde seg innenfor skolens område. 

 
For å ha et godt tilsyn. 

4 

15 min før skoletid og i friminuttene, skal alle være ute dersom det ikke gis annen beskjed. 
 Spisepausens lengde reguleres etter alder og modenhet, men tilpasses slik at den 

varer i minimum 20 minutter.  
 Er det -15°C eller kaldere kan elevene holde på med rolige aktiviteter inne i deler av 

friminuttene. Mulige valg av aktiviteter og sted for aktiviteter bestemmes av 
personalet.  

Frisk luft og fysisk aktivitet øker læreevnen. 
 
Alle skal få ro mens de spiser. 
 
 

5 

Skoleanlegget og skolesakene skal behandles pent. 
Den eller de som ødelegger noe, må varsle en voksen på skolen. 
Ved skade kan skolen kreve erstattet inntil kr 5000,- av elevens foresatte.  
Skolen har ikke erstatningsansvar for private gjenstander elevene tar med. 

Skoleanlegget og skolesakene er viktig for god 
læring og skal holdes ved like.  
Det vises til erstatningsloven §1-2. 

6 
Det skal være ro i skolens fellesarealer. 
Vi beveger oss gående inne og er ikke til sjenanse for andre. 

 
For å unngå uhell. 



7 
På skolebussen og i drosje skal alle elever følge sjåførens regler og pålegg. Alle skal bruke 
setebelte og sitte i ro i setet sitt. 

Gir trygg og behagelig transport. 

8 

Bruk av skateboard og sparkesykkel foregår på rampe eller oppmerket område. Hjelm er 
påbudt. 
Annet beskyttelsesutstyr anbefales. 
Hjelm er påbudt ved sykling i skolens regi og ved bruk av skøyter på skøytebanen. 

 
Trygghet for alle.  

9 
Fotballsparking skal normalt foregå på grusbanen. Unntak er en-spretten og prikk som kan 
være på asfalten. Asfalten kan også brukes til fotballsparking hvis grusbanen ikke er i 
brukbar stand 

Asfalten skal gi plass til annen lek og vinduer 
kan lett knuses 

 

10 

Vi sier NEI til: 
 å ha med, eller bruke gjenstander, eller begå handlinger, som kan forulempe eller 

skade andre, fysisk eller psykisk. Som for eksempel: Kniv og andre farlige gjenstander. 

Kasting av stein, snø eller lignende. 

 tyveri, hærverk eller andre former for vandalisme 
 tobakk og andre rusmidler  
 bruk av mobiltelefon og elektronisk leketøy på skolens område 

 
 

 godterier 
 stygg språkbruk 
 all kjøp og salg  

 
 kjøring og sykling på skolens område 

Fordi: 
 skolen skal være et trygt og godt sted, og for 

å forebygge skader 
 

 
 

 mobiltelefoner og elektroniske leker kan 
forstyrre undervisningen, og skape 
misunnelse 

 godterier er usunt 
 

 noen kan føle seg presset, eller bli lurt ved 
handel 

 skader skal unngås 
 

 
 
Vedtatt i SSMU 04.05.17 
 


