
Regler og konsekvenser Jordal skole 2014-2016 
Respekter deg selv: Ta vare på deg selv og ta valg som gjør at du har det bra med deg selv, fysisk og psykisk. 
Respekter dine medelever og de voksne på skolen. Vær høflig og samarbeidsvillig. 
Ta godt vare på tingene dine og respekter andres eiendeler. Ta vare på de tingene vi har sammen. 

Regel Konsekvens 
1. Møt presis til alle timer Når du kommer for sent, får du en ordensanmerkning. 

  

2. Møt forberedt til skolen hver dag. Ha med utstyr 

du trenger. Vi forventer god arbeidsinnsats, god 
orden og at lekser er gjort. 

Mangel på arbeid, manglende orden og glemming av 
utstyr fører til ordensanmerkning. 
  

3. Ha alltid med en bok du liker på skolen. 

Hvis du leser ut boka di, må du få tak i en ny. 
Ordensanmerkning 

4. Ta av deg yttertøy og lue/ caps/hette når du 

kommer inn i klasserommet. 
Ordensanmerkning.  
  

5. Arbeidsro er viktig. 

Alle har rett til et godt læringsmiljø. Det er ikke lov å 
forstyrre medelever eller undervisning. 

Oppførselsanmerkning. 

6. Mobiltelefon og mp3 spiller skal være avslått i 
undervisningstiden. Lærer kan tillate bruk i 

undervisnings-relatert sammenheng. 

Ordensanmerkning. Mobil og mp3 kan bli inndratt for 
resten av dagen. Ved gjentagelse kan foresatte bli 
bedt om å hente telefon/mp3. 

7. Ikke bruk fysisk vold eller trusler om vold . Lekeslåssing på skolens område kan få 
konsekvenser for oppførselskarakteren. 
Alvorlig vold som slag og spark eller trusler om dette 
fører til møte med kontaktlærer og skolens ledelse. 
Foresatte vil bli kontaktet. Mulig konsekvens kan 
være bortvisning fra undervisning og nedsatt 
oppførselskarakter. Anmeldelse vil bli vurdert. 

8. Rusmidler, herunder alkohol, narkotika og 
tobakk (snus) er forbudt 
  

Rusmidler beslaglegges. Ledelsen innkaller foresatte 
til møte ved mistanke om narkotikabruk eller 
besittelse. Politianmeldes. 
Ved bruk av røyk/snus/alkohol på skolen, varsles 
foresatte. Kan føre til nedsatt oppførselskarakter. 

9. Unngå stygg og respektløs språkbruk. Ha 

respekt for alle på skolen. 
Oppførselsanmerkning 

Ved stygg språkbruk kan foresatte kontaktes. 

10. Farlige gjenstander er ikke lov å ha med på 
skolen. 

Beslaglegges.  Foresatte kontaktes. 
Anmeldelse vil bli vurdert. 
Oppførselsanmerkning. 

11. Ha respekt for skolebygningen, inventar og 
utstyr. 

Oppførselsanmerkning. Større overtredelser (for 
eksempel tagging og hærverk) kan bli anmeldt til 
politiet. Elever/foresatte kan få erstatningsansvar. 
En konsekvens kan være at eleven må rydde opp 
etter seg eller utbedre skadene. 

12. All form for mobbing, trakassering og sjikane 
er forbudt. 

Foresatte innkalles til samtale. Anmeldelse vil bli 
vurdert. Oppførselsanmerkning. 

13. Ugyldig fravær. Alt fravær skal dokumenteres 

skriftlig. Udokumentert fravær er ugyldig. 
Ordensanmerkning. Foresatte blir kontaktet. 

14. Er du tørst kan du drikke vann. Brus og godteri 

er ikke tillatt i undervisningstiden. 
Ordensanmerkning. 

  
  
  

Regler og konsekvenser for Jordal skole er vedtatt i Driftsstyremøte 21. januar 2009. 
 

 


