
Lokale tilpasninger av ordensreglementet for 

elever på Hauketo skole 
 

Reglene gjelder i hele elevens skoletid, når skolen flyttes andre steder, 

på turer og på vei til og fra skolen. 

 

 

1. Skoleområdet 
1.1. Elevene kan gå utenfor skolens område i friminuttene, men ikke til Prinsdal skole. 
1.2. Elevene skal følge anvist vei utenom Prinsdal skole til og fra kroppsøvings-

undervisningen i Prinsdalshallen.  
 
 

2. Fysisk arbeidsmiljø 
Alle elever har rett til et pent, ryddig og rent arbeidsmiljø 

 

2.1. Hærverk i form av tegning/tagging og ødelegging av inventar, klasserom og 
bygninger ødelegger miljøet og er derfor uakseptabelt. 

2.2. Ingen må forsøple klasserom, korridorer eller uteområder. Søppel kastes i 
søppelkasser og papir samles i papirkasser i basene. Papir tømmes av ordenselever i 
papircontainer ute.  

2.3. Spising skal foregå i basene, i samlingssalen eller ute.  
2.4. Tyggegummi er ikke tillatt i undervisningen.  

 
 

3. Trygghet 
Nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme er en del av skolens satsningsområde og alle 
har rett til hver dag å gå på skolen uten å være redd for å bli plaget, mobbet, truet eller 
slått eller på andre måter krenket. 

 

3.1. Vi bruker ikke skjellsord, banning, nedsettende tale, unødvendig skriking og 
aggressivt kroppsspråk.  

3.2. Det er forbudt å mobbe, plage, true (herunder filme, fotografere, ta lydopptak), slå 
eller sparke andre. Verbal og/eller fysisk seksuell trakassering og rasisme er også 
forbudt. 

3.3. Lekeslåssing aksepteres ikke.   
3.4. All vold er forbudt. 

 
 



 
 
 

4. Arbeidsro 
Elever har rett til å lære og å utfolde seg og rett til et rolig og positivt arbeidsmiljø 

 

4.1. Elever skal komme tidsnok til timene og andre avtaler. 
4.2. Elevene skal være rolige og ta hensyn til andre. 
4.3. Elever skal ikke forlate timen i undervisningstiden eller oppsøke andre rom uten 

spesiell tillatelse fra lærer. 
4.4. Toalettbesøk skal foregå i friminutt, men kan til nød foregå i timene m/tillatelse fra 

lærer. 
4.5. Mobiltelefoner og medieavspillere skal være avslått og ikke synlig i 

undervisningstiden, og oppbevares i mobilhotell.  
 

5. Høflighet 
Alle elever og voksne har rett til å bli behandlet med respekt.  
Elevene skal representere skolen på en god måte. 

 

5.1. Alle er høflige mot hverandre. 
5.2. Yttertøy tas av i timene. Lue, hette og caps er lov, dersom de ikke skjuler ansiktet 

eller øynene. Hvis dette skjer, må de tas av. 
5.3. Elever skal ha en høflig omgangsform overfor folk i nærmiljøet og respektere deres 

eiendom.  
 

6. Helse 
Elever har rett til et sunt og rusfritt miljø 

 

6.1. Ingen skal spise godterier, fastfood (kebab, hamburger o.l.), søtsaker eller drikke 
brus/energidrikker. All mat servert i skolens kantine er tillatt.  

 

7. Reaksjoner 
Reaksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Kollektiv avstraffelse 
skal ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen. 

 

7.1. Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer 
7.2. Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte 
7.3. Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor 
7.4. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med 

lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver 
7.5. Bli igjen på skolen ved utflukter som følge av bråk/uro ved tidligere utflukt/-er 
7.6. Midlertidig eller permanent bytte av gruppe  
7.7. Mobiltelefoner eller radio/musikkspillere som brukes i undervisningstid, 

beslaglegges og legges i mobilskap. Hvis dette gjentas, leverer lærer apparatet på 



kontoret, og det deles ut fra kontoret etter skoletid. Ved gjentatte inndragelser 
beslaglegges apparatet til neste dag etter avtale med foresatte. 

7.8. Ved mistanke om bruk av rusmidler vil foreldrene bli kontaktet 
7.9. Oppfølgingssamtale med politi eller andre instanser. 
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