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OrdensreglementOrdensreglementOrdensreglementOrdensreglement    
ffffor or or or Vingelen Vingelen Vingelen Vingelen skoleskoleskoleskole    

 
Ved VingelenVed VingelenVed VingelenVed Vingelen skole skal vi: skole skal vi: skole skal vi: skole skal vi:    

- vise hensyn og respekt for hverandre. 

- holde ro og orden i skoletida. 

- møte presis og holde avtaler. 

- ta vare på skolen og skolens uteområde. 

- spise og drikke sunt. 

- ikke bruke rusmidler. 

- holde oss på skolens område i skoletida, hvis ikke spesiell tillatelse er gitt. 

- kunne sykle til skolen fra og med 4. trinn. 

- søke skriftlig om å ta fri og melde skriftlig om alt fravær. 
 



 
Ordensreglement for 
Vingelen skole 

Forståelse og utdyping av reglementet Sanksjoner for brudd på reglementet 

Ved Vingelen skole skal vi:  

Vi hilser på hverandre. 
 

 

Yttertøy og sko skal legges på anvist plass i garderoben.  
Elevene skal ikke bruke lue og caps i timene. 
 

Ved gjentatte overtredelser kontaktes foresatte. 

Alle skal respektere den som ikke vil være med i leken lenger. Leken 
avsluttes hvis den førere til uønsket atferd. 

Ved gjentatte overtredelser kontaktes foresatte. 

Vi skal vise respekt for andres eiendeler. 
 

Eleven skal enten utbedre eller erstatte skade. Foresatte 
er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningsloven § 1-2 
for inntil kr. 5.000. 

Mobbing og uønsket atferd er ikke tillatt. Med dette forstår vi vold, 
mobbing, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på 
grunn av religion eller livssyn. 
Mobbing er plaging; fysisk, psykisk eller verbal plaging over tid. Krenkende 
meldinger over nett/mobil regnes også som mobbing. 
 

Mobbeprosedyre, se sosial handlingsplan 
Bortvising fra skolen. 
Anmeldelse av ulovlig forhold 

Det er ikke lov å være i besittelse av ulovlige gjenstander, slik som våpen, 
kniver og annet. (Dette gjelder gjenstander som kan benyttes til å utøve 
skade på andre, dersom det ikke framstår som sannsynlig at gjenstanden 
skal benyttes til andre formål.) 
 

Beslaglegging av ulovlige gjenstander. 
Bortvising fra skolen. 
Anmeldelse av ulovlig forhold. 

Det er ikke tillatt å jukse eller forsøke å jukse på prøver og innleveringer. Ved overtredelser kontaktes foresatte. 
Vi bruker internett i læringsøyemed, og holder oss unna sider som ikke er 
tillatt fra skolens side. 
 

Ved gjentatte overtredelser kontaktes foresatte. 
Kan bli periodisk utelukket fra skolens datamaskiner. 

Vi lar verdisaker forbli hjemme. 
 

Ved tap av verdisaker har skolen ikke erstatningsplikt. 

Vi kaster snøball på anvist plass, som er borteste del av fotballbana og på 
ballveggen. 
 

Ved gjentatte overtredelser kontaktes foresatte. 

- vise hensyn og 
respekt for 
hverandre. 

Alle følger reglene som er bestemt i fellesleker som ballspill.  
Vi skal ikke forstyrre medelever eller undervisningen. 
 
Det er ikke tillatt å vandre eller løpe omkring i gangene. Dobesøk, henting 
av data, boklån og lignende skal avtales med voksen. 
 
Vi rekker opp hånda når vi skal spørre eller svare på noe. 
 

Ved gjentatte overtredelser kontaktes foresatte. 
 

Mobiltelefon skal ikke brukes på skolens område i skoletida. Avtaler om 
besøk eller lignende gjøres utenom skoletid. 
 

Mobil blir beslaglagt av lærer, og kan hentes av eleven 
etter skoleslutt. Eleven må ringe hjem. 

- holde ro og orden i 
skoletida. 

Vi skal rydde opp etter oss. 
 

 

Skolearbeid skal gjøres til avtalt tid. 
 - møte presis og 

holde avtaler. Forseintkomming registreres i dagboka. 
 

Ved gjentatte overtredelser kontaktes foresatte. 

Tapte eller ødelagte skolebøker må erstattes. - ta vare på skolen 
og skolens 
uteområde. 

Hærverk på skolebygget eller skolens inventar og utstyr må erstattes. 

Enten utbedre skaden eller erstatte. Foresatte er 
erstatningsansvarlige etter skadeerstatningsloven § 1-2 
for inntil kr. 5.000. 
 

- spise og drikke 
sunt. 

Alle spiser til avtalt tid. Søtsaker og brus, er kun tillatt ved spesielle 
anledninger. Tyggegummi er ikke tillatt. 
 

Ved gjentatte overtredelser kontaktes foresatte. 

- ikke bruke 
rusmidler. 

Det er nulltoleranse for bruk og besittelse av rusmidler. Dette gjelder 
skolen og nærområde, i skoletida og i arrangementer i skolens regi. Viser 
til opplæringsloven § 9-5. 
(Til opplysning er røyk og snus rusmidler) 

Foresatte vil umiddelbart bli varslet. 
Rusmidler blir beslaglagt. 
Elever påvirket av rusmidler bortvises fra skolen, og må 
hentes av foresatte. 

- holde oss på 
skolens område i 

skoletida, hvis ikke 
spesiell tillatelse gitt. 

 Brudd på regelen vil involvere foresatte og hjemmet. 
 

Sykler og sparker parkeres på anvist plass. Det er ikke tillatt å sykle eller 
sparke på skolens område i skoletida. 
Skateboard og rulleskøyter kan brukes i perioder av året, etter avtale med 
ledelsen. 

- kunne sykle til 
skolen fra og med 4. 

trinn. Sparksykkel er også sykkel, og tillates ikke brukt på skolens område i 
skoletida. 
 

Feilparkerte sykler og sparker kan bli flyttet.  

Alt fravær meldes i meldebok til kontaktlærer. 
 
Permisjon inntil 3 dager søkes i meldeboka og stiles til kontaktlærer. 
 

- søke skriftlig om å 
ta fri og melde 
skriftlig om alt 

fravær. 
Permisjon utover 3 dager søkes på eget skjema og stiles til rektor. Det er 
adgang til å gi maks 10 skoledager sammenhengende permisjon. 
 

 

  - friminutt Alle skal ut i friminuttene. Kuldegrense minus 20 grader. 
 

 

 


