
Trivsels- og ordensregler for Siggerud skole.
Mål: Vi har elevenes læring og vekst i fokus slik at elevene kan utvikle seg og trives i et trygt og
stimulerende miljø.

Skolens ordensregler er basert på de kommunale ordensreglene, vedtatt av kommunestyret
i Ski, oktober 2015.

ORDEN OG MEDANSVAR:

1. Alle skal møte presis til timene.

2. Planlagt dags- eller timefravær meldes skolen i god tid.

3. Uforutsett fravær meldes til skolen/kontaktlærer så raskt som mulig.

4. Vi holder orden i garderoben og tar av/på yttertøy der.

5. Alle har med seg nødvendig utstyr til timene.

6. Vi leverer arbeider til avtalt tid.

7. Alle har ansvar for å rydde og holde det pent inne i skolen og på skolens uteområde.

8. Vi tar vare på skolens, våre egne og andres eiendeler.

OPPFØRSEL OG TRIVSEL:

9. Alle må opptre høflig og hensynsfullt overfor medelever og de voksne.

10. Alle elever skal i hovedsak bruke klassens egen inngang.

11. Vi reiser oss og hilser på hverandre ved starten av dagen og ved lærerbytte.

12. Banning og negative kommentarer hører ikke hjemme på skolen.

13. Alle har ansvar for arbeidsro i timene.

14. Alle følger beskjeder som blir gitt av de voksne i skolen.

15. Ingen skal plage andre fysisk eller psykisk.

16. Si ifra til en voksen hvis du blir plaget eller mobbet eller ser at andre blir plaget eller mobbet.

17. Gjenstander som brukes til å skade eller true andre, skal ikke tas med på skolen.

18. Mobiltelefon skal ikke misbrukes. Den skal være slått av og ikke synlig i timene. For
barneskolen gjelder dette også i friminuttene.

19. Data og internett skal brukes etter avtale med lærer. Internett og annen kommunikasjon skal
ikke misbrukes. Vis nettvett.

20. Ingen skal bruke fusk eller plagiat for å oppnå falske resultater.

21. Godteri og brus brukes i barneskolen bare etter avtale med lærer.

22. Ingen må bruke eller ha med tobakk, snus eller rusmidler i skoletiden. Lighter og fyrstikker
skal ikke tas med til skolen.

23. Vi kaster ikke snøballer.

24. Sykler settes i sykkelstativene. Sykler kan brukes ved hallen og rundt banen i storefri. Den
trilles i skolegården.

25. Rulleskøyter, brett eller sparksykkel skal bare brukes ute.

26. Når vi bruker sykler, rulleskøyter, brett eller sparksykkel er det påbudt med hjelm.

27. For turer og ekskursjoner har vi egne regler for sikkerhet.



Elevene er selv ansvarlig for private eiendeler de tar med seg til skolen. Skolen har ikke
erstatningsansvar for penger, verdigjenstander, mobiltelefoner, klesplagg eller utstyr som
ikke trengs i skolesituasjonen. For øvrig gjelder Ski kommunes retningslinjer for erstatning.

TILTAK VED BRUDD PÅ REGLENE:

Skolen jobber kontinuerlig og målrettet med å skape et trygt og godt miljø for alle på
skolen. PALS metoden er et viktig tiltak som skal forebygge brudd på reglene.
Alle tiltak/ reaksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor
skolen må reagere på dette.
Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.
Fysisk refsing er ikke tillatt. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med
reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre.
Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av
gruppen.
Tiltakene/sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.
Elever plikter å følge ilagte tiltak. Ved manglende overholdelse kan det ilegges strengere tiltak.

Tiltak skolen iverksetter ved brudd på trivsels- og ordensregler.

-Eleven rettledes av læreren i situasjonen.
-Gjenstander som forstyrrer eller kan være farlige, beslaglegges av lærer.
- Lærer har egen samtale med eleven.
- Lærer lager skriftlig avtale med eleven.
- Læreren kontakter og informerer hjemmet.
- Skriftlig advarsel fra lærer
-Anmerkning.
- Møte med kontaktlærer, foresatte og elev.
- Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor.
- Møte med kontaktlærer, foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.
- Nedsatt karakter i orden og oppførsel
- Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden inn til 2 timer av lærer ellers
etter rektors avgjørelse (myndigheten kan ikke delegeres, opplæringslovens § 2-10)
- Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse
- Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen. Inntil 3 dager for 8.-10.
klasse i grunnskolen.
Før bortvisning iverksettes, skal eleven kunne forklare seg og foresatte informeres. Dette gjelder
først og fremst når eleven bruker vold, truer andre eller utfører grovt hærverk.
- Midlertidig eller permanent klassebytte
- Midlertidig eller permanent skolebytte
- Anmeldelse av ulovlige forhold
- Eleven/foresatte er erstatningsansvarlige for skader som gjøres på inventar eller andres
eiendom. Bøker erstattes normalt med det beløpet det vil koste skolen å skaffe nye.

Ved skulk eller annet fravær følges Ski kommunes håndtering av elevfravær.


