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ORDENSREGLER 
 

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Skolens ordensreglement skal hjelpe oss 

med å få til gode forhold for elevene. Det skal ta sikte på å fremme læring, helse og trivsel, respekt 

og medansvar for alle i skolesamfunnet. Sammen med foreldrene må skolens elever og ansatte gå 

inn for å skape et godt skolesamfunn med trivsel og arbeidsglede.  

 
 

Almenne regler: 

1. På Bell skole har vi ansvar for at alle trives, derfor oppfører vi oss høflig og hensynsfullt mot   

    alle. 

 * Å oppføre seg høflig er blant annet å hilse på hverandre og svare ordentlig når vi blir snakket 

til. 

 * Å oppføre seg hensynsfullt er å unngå å irritere eller skade andre, for eksempel puffing, 

munnbruk, sparking, slåing, erting, mobbing og slåssing. 

 * Spytting er ikke lov. 

 

 

2. Alle har ansvar for å holde orden på utstyr, bygninger og alt som vokser og gror. Vi tar ansvar for 

de jobbene vi har fått tildelt, som f. eks. kantineordning og rydding. 

 * Skriving, tegning og maling på vegger, asfalt og inventar skal ikke forekomme. 

 * Vi tar vare på naturen omkring oss. 

 

 
3. Vi skal være ute og på skolens område i friminuttene, og gå inn med en gang timen begynner. 

 

4. Å oppholde seg på trappeavsatsene ved elevinngangene i friminuttene er ikke tillatt. 

 

5. Vi behandler skolens, andres og våre egne eiendeler forsiktig. Unngå å ta med verdisaker. 

 

 

6. Vi tar ikke med godteri, tyggegummi, brus og snacks på skolen. Ved spesielle anledninger kan 

lærere eller skolen bestemme unntak fra regelen. 

 * Det blir gitt beskjed når det forkommer slike unntak. 

 

 

7. Bruk av rusmidler og tobakk er forbudt. 
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8. Lightere, fyrstikker, kniver og andre farlige gjenstander er det ikke lov å ha med på skolen., 

unntatt når lærer har gitt lov. 

 

9. Hvis elever må ha med mobiltelefon på skolen, må det leveres melding, og telefon skal 

innleveres til lærer. Elevene får utlevert telefonen ved skoledagens slutt eller ved behov. 

 * Hvis telefon er med uten melding fra heimen, vil den bli inndratt og utlevert til foresatte. 

 * Hvis det er behov for at mobiltelefon skal være med på skolen, skal den være avslått hele  

        skoledagen. 

 

10. Melding om fravær leveres på skolen så raskt som mulig. 

 

Inne:      

 

1. Vi forflytter oss rolig.   

 

2. Alle skal ha innesko. Innesko og alle andre  

    eiendeler som er med på skolen, bør merkes. 

 

 

3. Skolen har egne regler for bruk av IKT - utstyr. 

 * Brudd på reglene kan medføre forbud eller begrensninger på databruken. 

 

 

Ute:                                   

   

1. I friminuttene er vi ute, for en pause med frisk luft  

    trenger alle. Vi går ikke utenfor skolens område. 

2. Voldsom og farlig lek er forbudt. 

3. Snøballkasting er bare lov på oppmerket område og bare på blink. 

4. Fotball sparker vi bare i ballbingen og på fotballbaner. 

5. De som sykler til skolen skal bruke hjelm. 

 

Brudd på reglene kan føre til: -- 

 

- tilsnakk fra lærer, rektor eller andre ansatte   

- at hjemmet blir kontaktet  

- at du må erstatte det du ødelegger   

- at du blir tatt ut av klassen   

- at du blir hentet av foreldrene dine    

- utvisning for enkelttimer eller for resten av dagen   

- beslagleggelse av ulovlige / farlige gjenstander   

 

Avgjørelsen om utvisning må tas av rektor etter samtale med lærer. Foresatte skal ha mulighet til å 

uttale seg   


