
9 Brudd på reglene medfører en 
av disse konsekvensene: 

 Tilsnakk 

 Melding hjem 

 Innkalling av elever og 
foresatte til samtale 

 Krav om erstatning: 
Ødeleggelser med vilje 
erstattes med inntil 
5000,- kr.  

Elevene har alltid rett til å uttale 
seg til den som tar avgjørelser 
før sanksjoner blir gjennomførte 
eller før det blir gjort vedtak. 
Bortvisning fra skolen i 
enkelttimer eller for deler av 
skoledagen (Opplæringsloven § 
2 - 10) 
 

 

   

 

Ikrafttredelse og kunngjøring 

Ordensreglementet ble vedtatt i SMU 28.01.2015 og trer i 

kraft  fra denne dato. 

 

                                  

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL 

VED 

 SETSKOG OPPVEKSTSENTER 

 

 Formål 

Setskog oppvekstsenter skal ha et godt skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring. Gjennom et konstruktivt samarbeid mellom 

elever, foresatte og ansatte – skal elevene lære å se seg selv som 

medansvarlige og bidragsytere til et godt fellesskap. Sentrale 

verdier som respekt, toleranse og tillit blir vektlagt. 

Hjemmel 

Utarbeidet med hjemmel i Opplæringsloven § 2 – 9 

Virkeområde 

Ordensreglene gjelder når skolen har ansvar for elevene. Det vi si i 

alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når 

elevene har undervisning andre steder en på skolens område, for 

eksempel leirskole og svømming. 



 

 

                                           

 

 Regel Hvorfor 

 
1 

 
Elevenes rettigheter 
Alle skal behandle deg på en 
ordentlig måte 
Andre skal vise deg respekt og 
lar dine eiendeler være i fred 
Du skal være fri for fysisk, 
psykisk, verbal og digital 
plaging/mobbing 
Du har rett på et godt lærings- 
og skolemiljø 
 

 
Alle elever har rett til et godt 
fysisk og psykososialt 
skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring 
 

 Elevenes plikter  

2 Trivsel 
Alle skal vise respekt, toleranse 
og vennlighet mot hverandre. 
Det er ikke lov å mobbe. 

Alle skal trives på Setskog 
oppvekstsenter. Skolen skal 
være et trygt og godt sted å 
lære. 

3 Oppholdssted 
I skoletida er det kun tillatt å 
oppholde seg inne på avgrenset 
område. 

For at den /de som har 
inspeksjon skal kunne holde 
oversikt og kunne hjelpe raskt 
hvis noe oppstår. 

4 Rusmidler og tobakk 
Alle former for rusmidler og 
tobakk er forbudt.  

Dette er helsefarlige stoffer. 

5 Elektronisk utstyr 
Det er ikke lov å bruke 
mobiltelefon på skolen. Hvis du 
trenger å ha den med deg av 
ulike årsaker, skal den ligge 
avslått i sekken. Hvis du må 
bruke den i løpet av dagen, må 
dette klareres med en voksen 
først. Det samme gjelder for 
annet elektronisk utstyr. 

Vi vil forebygge mobbing 
(f.eks. via SMS, bildetaking i 
upassende situasjoner osv.). 
Mobiltelefoner og 
elektroniske leker kan 
forstyrre undervisningen og 
skape misunnelse. 

 Regel Hvorfor 

6 Bussen 
Vi går rolig av og på bussen, og 
følger sjåførens regler under 
kjøring. Skoledagen varer til du 
går av bussen. 

Dette vil gi en trygg og 
behagelig transport for alle. 

7 Respekt for skoleanlegget og 
skolesaker 
Skoleanlegget og skolesakene 
skal behandles pent. Den eller 
de som ødelegger noe må 
varsle en voksen på skolen. 
 

Skoleanlegget og 
skolesakene er viktige for god 
læring. 

8 Vi sier NEI til: 

 Å ha med, bruke 
gjenstander, eller begå 
handlinger som kan 
forulempe eller skade 
andre (fysisk eller 
psykisk). 

 Kaste snøball, stein, 
kongler eller liknende 

 Bruke kniv eller andre 
farlige gjenstander 

 Banning og annen stygg 
språkbruk 

 Sykling på skolens 
område.  

Bruk av utstyr som sparkesykler, 
rulleskøyter og rullebrett og ski 
utstyr er lov men må brukes på 
anvist plass. Alle som bruker 
dette må ha på sikkerhetsutstyr 
 
 

Setskog oppvekstsenter skal 
være et trygt og godt sted å 
være å lære. 
Vi vil forebygge skader. 
 
Det handler om å vise 
respekt for andre og ha god 
oppførsel. 
 
 


