
                            ORDENSREGLER  

 FOR ELEVER VED HOV SKOLE. 

 

 

1. Formål. 

            Hov skole skal preges av konstruktivt og utviklende samarbeid mellom elever, ansatte og  

            foresatte. Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, samarbeid, forutsigbar- 

            het og medansvar. Målsettingen er et trygt og godt skolemiljø for alle. 

 

2. Om arbeid. 

      Gjør skolearbeidet med omtanke og god orden.  Møt presis til timene og til andre oppdrag.  

Lever hjemmeoppgavene til rett tid, og bidra til at arbeidsforholda blir så gode som mulig. 

 

3. Om samvær. 

Vær ærlig og grei mot alle. Du har plikt til å behandle andre på en ordentlig måte. Vis 

respekt for andres eiendeler, som oppbevares på skolens område (klær, sykler, instrumenter 

o.l.). Se forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Holtålen kommune. 

 

4.    Om vern av skoleanlegget. 

 Hold skoleområdet rent og ordentlig. 

      Kjenn ansvar for at bygninger, inventar og utstyr blir behandlet med forsiktighet. 

 

5. Forbud. 

 a) Tobakk/ snus, alkohol og andre rusmidler og farlige gjenstander av forskjellig slag skal 

ikke tas med/brukes på skolen, skoleområdet, skolearrangementer eller andre steder der det 

foregår skolevirksomhet. 

 

 b)  Søtsaker o.l. skal ikke brukes i skoletida.  Spesielle unntak kan bestemmes. 

  

            c)  Ferdsel med sykkel eller annet kjøretøy må ikke  forekomme på skolens område. 

 

  d)  Bruk av mobiltelefon på skolen i er ikke tillatt.  På turer, ekskursjoner og  lignende kan 

det gjøres spesiell avtale om bruken av mobiltelefon. Ødelagt eller stjålet mobiltelefon er 

elevenes/foreldrenes ansvar.  I skoletida skal mobiltelefon som has med på skolen være 

avslått og i sekken eller i låst elevskap.  

 

6. Noen viktige regler. 

 

 a) Unngå voldsom og farlig lek. 

 

 b) Snøballkasting er forbudt unntatt på anvist sted. 

 

 c) Ved fravær skal det være melding fra foreldre/foresatte i meldingsboka. 

 

      d) Skriftlig tillatelse fra lærer må skaffes dersom ærend utenfor skoleområdet er nødvendig. 

 

e) Yttertøy og andre eiendeler henges/settes på anvist sted.  Ting som kan mistes eller      

    forbyttes bør merkes  med navn.  Sørg for at penger og personlige verdisaker               

    er sikret under tilsyn, eller på annen forsvarlig måte. 

 

f)  De som reiser med buss til og fra skolen må rette seg  etter påbud som gjelder for      

     slik skyss. Alle skal bruke bilbelte dersom dette er montert i bussen. 

 

g) Elevene skal ut i friminuttet med mindre ledelsen bestemmer noe annet. 

                Ellers vises det til kommunale forskrifter § 4. 

           

               



 

h) Mobbing, voldelig atferd eller trusler om vold aksepteres ikke ved Hov skole. Det samme gjelder 

rasisme og religiøs trakassering.  

 

i) Juks. Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid/ prøver kan rektor fastsette at 

arbeidet annulleres og/ eller benytte annen sanskjon. 

 

j) Symbolbruk. Det er ikke tillatt å bruke symboler for rusmidler eller andre symboler som kan virke 

støtende. 

 

k) Fysisk refsing. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må ikke benyttes. 

(Opplæringsloven § 2-9)  

Kunnskapsdepartementet har utgitt retningslinjer for undervisningspersonalets rett og plikt til å 

gripe inn med fysisk makt. ( NOU 1995: 18, 30-4)  

 

 

 Sanksjoner ved brudd på ordensreglene. ( § 5 i kommunal forskrift) 

 

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må 

reagere på dette. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. 

 

Tiltak ved brudd på kommunens og den enkelte grunnskoles ordensreglement: 

 

a) Ved mindre forseelser skal eleven få veiledning og eventuelt brev med hjem. 

 

b) Ved hærverk/ andre ødeleggelser som skyldes forsettlig eller uakseptabel atferd, skal eleven 

erstatte/ rette opp skade. 

 

c) Elever på 1.-7. trinn kan bli bortvist for enkelttimer eller resten av dagen. Foreldrene skal varsles 

og rektor skal gjøre enkeltvedtak. 

 

d) Elever på 8.-10. trinn kan bli bortvist inntil 3 dager. Rektors skal gjøre enkeltvedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordensreglementet er hjemlet i Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Holtålen 

kommune, vedtatt av Driftsutvalget 27.10.10. Videre er reglementet hjemlet i gjeldende lovverk. 
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