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Ordensreglement for Ski ungdomsskole  

ELEVENE SKAL FORVENTE: 

Som elev på Ski ungdomsskole skal du forvente: 

• god undervisning

• arbeidsro og trygghet

• å bli respektert av de voksne og medelevene

ELEVENES ANSVAR 
Som elev på Ski ungdomsskole bidrar du til et trygt og godt skolemiljø: 

• møter presis og forberedt til timene

• lar andres saker være i fred.

• bruker friminutt til å gå på toalettet.

• Spiser og drikker i friminutt og midttime.

DET SOM IKKE ER TILLATT 

Som elev på Ski ungdomsskole har du ikke lov til å: 

• utsette andre for fare

• utsette andre for krenkelser, mobbing, trusler eller vold

• ha med kniver, våpen eller lignende på skolen

• forlate skolen uten avtale med lærer/rektor

• røyke, snuse eller bruke rusmidler på skolen og i skoletiden

HVER KLASSE lager egne klasseregler og bruker disse gjennom skoleåret. 

Ved grovt hærverk utført av elever, gjøres foreldre/foresatte erstatningspliktige etter reglene i 
skadeerstatningsloven. 

Kommunalt ordensreglement finner du på skolens hjemmeside. 

MOBILTELEFONER OG ANNET ELEKTRONISK UTSTYR 

Mobiltelefoner legges i mobilhotell eller leveres til lærer i alle timer. Mobiltelefon kan benyttes i 
midttimen. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak. Da skal behovet være klargjort og avtalt på 
forhånd med aktuelle lærere 

Vi minner om at norsk lov forbyr å fotografere noen som ikke vet om det, eller som ikke har gitt sitt 
samtykke. Filmopptak eller det å ta bilder av noen uten deres samtykke vil kunne føre til at 
telefonen/kameraet blir beslaglagt og overlevert politiet. 

Ved brudd på reglene, skal mobiltelefonen leveres på kontoret hvor den vil bli oppbevart til slutten 
av skoledagen. Ved videre brudd leveres telefonen på kontoret, og foreldre varsles. Telefonen skal 
hentes av foreldre. 

http://www.skikommune.no/skoler

