
 

Osen kommune 
Strand barne- og ungdomsskole 
Vingsandveien 2 
7740 Steinsdalen 
Tlf: 72 57 83 60 

 

Ordensreglement for Strand voksenopplæring 

Vedtatt i Strand skoles lederteam 29.1.2019 

Skolens ordensregler er en del av kommunes ordensreglement (forskrift om ordensregler for skolene 

i Osen kommune vedtatt 15.desember 2008). Skolens ordensregler underskrives av elever hvert år 

ved skolestart. Reglementet gjelder på skolen, skoleveien og arrangementer i skolens regi. 

Ordensreglene skal gjennomgås i starten av hvert skoleår. Lederteam reviderer skolens lokale 

ordensregler hver vår. 

 

Orden 

 Jeg skal møte forberedt til timen. 
Leksene skal være gjort og alt 
nødvendig utstyr skal være med. 

 Jeg skal møte uthvilt og presis til 
timene. 

 Jeg skal ha god arbeidsinnsats i timene. 

 Jeg skal rydde etter meg både ute og 
inne. 

 Jeg skal ta vare på skolen vår, skolens 
uteområde, inventar, bøker og utstyr. 

 Jeg skal ha respekt for andres eiendeler. 

 Sykdomsfravær skal meldes via sms til 
kontaktlærer senest kl. 7.30. 

 Det må søkes om planlagt fravær i god 
tid (14 DAGER FØR). Ut over to dager 
sammenhengende må det søkes rektor. 
Søknadsskjema ligger på kommunens 
hjemmeside eller det fås på skolen ved 
henvendelse. 

 Det må meldes skriftlig hvis du skal ha 
med medisiner/medikamenter på 
skolen. 

 Det må meldes skriftlig hvis du skal be 
om ekstra tilpasset opplæring i 
kroppsøving. 

Sanksjoner 

 Glemte lekser må tas igjen. Glemming 
blir notert. Ved gjentatt glemming, må 
ekstra arbeid forespeiles. 

 Ved mye forseintkomming/ ugyldig 
fravær, får man ikke komme inn i timen, 
registreres dette som fravær og kan evt. 
gi bortfall i rettigheter.  

 Erstatte/ sette i stand utstyr, inventar 
og bøker som er ødelagt eller ikke 
returnert. 
Større skadeverk anmeldes. 

 Brudd på ordensreglene kan medføre 
nedsatt ordenskarakter som for 
ungdomstrinnet. Ved fem 
anmerkninger i semesteret, gis varsel 
om fare for nedsatt ordenskarakter. 

 

 

 

 



 

Osen kommune 
Strand barne- og ungdomsskole 
Vingsandveien 2 
7740 Steinsdalen 
Tlf: 72 57 83 60 

 

Oppførsel 

 Jeg skal være hjelpsom, høflig og 
oppføre meg pent mot elever og voksne 
på skolen, skoleveien og arrangement i 
skolens regi.  

 Utestenging, baksnakking, stygg og 
krenkende språkbruk er ikke tillatt.  

 Mobbing er forbudt! 

 Bruk av vold er forbudt! 

 Rusmidler er forbudt! 

 Mobiltelefoner kan brukes i 
undervisningen og i friminuttene. Men 
ikke ute sammen med de andre 
elevene. 

 Farlige gjenstander skal ligge igjen 
hjemme. 

 Snøballkasting er ikke tillatt. Bortsett 
fra i merket område mot blink. 

 Caps og luer henges igjen i garderoben.  

 Alle har rett på arbeidsro. Du skal ikke 
forstyrre andre (snakk lavt, rekk opp 
hånda). 

 Ikke forlat skolens område uten 
tillatelse. 

Sanksjoner 
Grader av sanksjon: 

 Samtale med involverte parter. 

 Samtale med rektor. 

 Utvisning etter §2-10 i opplæringsloven. 

 Ved mobbing følges skolens prosedyrer. 

 Ulovlige gjenstander iflg. Våpenloven, 
leveres politiet. 

 Hvis en elev forlater skolens område 
uten tillatelse gis anmerkning. 

 Brudd på ordensreglene kan medføre 
nedsatt ordenskarakter som for 
ungdomstrinnet. Det blir gitt skriftlig 
varsel når det er fare for nedsatt 
karakter. 

 

Svarslipp: 
Jeg har lest ordensreglementet for Strand skole, og gjort oss kjent med de regler og sanksjoner 
som gjelder. 
 
Dato:________________________ 
 
 
 
Underskrift elev:________________________________________________________________ 

 

 


