
ORDENSREGLAR  VED LEIKANGER UNGDOMSSKULE
OVERORDNA SKULEN SINE REGLAR ER FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR SOGNDAL KOMMUNE

   
Ordensreglane gjeld for elevane i skuletida, på skulevegen og ved skulen sine tilstellingar og for

krenkingar som skjer utanom skuletid, dersom det har sitt opphav i skulesituasjonen eller set preg på den.

1. TILHØVA I OG OMKRING SKULEN
 Alle elevar møter presis tl tmar og avtalar, og ingen må gå utanfor skulen sit område utan løyve . 
 Me held arbeidsro i tmane og viser respekt for undervisninga.
 Me tek vare på tng som skulen eller andre eig. 
 Skulen sit område vert halde reint og ryddig. Me held god orden inne og ute .
 Snøball skal berre kastast mot blink.
 Skulearbeidet skal gjerast tl avtalt td, og ein har med læremiddel og utstyr som trengst.
 Alt fråver skal dokumenterast.
 Fusk og forsøk på fusk vert ikkje godteke.
 Me skal vera høfege, visa respekt for og ta omsyn tl medelevar og tlsete.
 Plakatar tl oppslag eller utdeling av reklame eller skriv, treng godkjenning frå skuleleiinga.
 Bruk av mobiltelefon /netbret/datamaskiner og andre private digitale medium m.m. i skuletda  treng særskilt løyve. 
 Når det gjeld bruk av datamaskin og netbret, vert det vist tl eigen avtale. 
 Fotografering, flming og å ta lydopptak av elevar og tlsete utan samtykke vert ikkje akseptert.
 Bruk av privat utstyr skjer på eige ansvar.
 Eleven har ret tl at tlsete grip inn og reagerer ved brot på god framferd eller farlege hendingar.

2. HELSEMESSIGE OG HYGIENISKE TILHØVE
 Yterklede og sko skal plasserast på tlvist plass. Alle bør bruka innesko.
 Snop og tyggegummi nytar me ikkje utan særskilt løyve.
 Røyking, bruk av snus og rusmiddel på skulen og skuleområdet er forbode. Dete gjeld òg på tlstellingar og turar som 

skulen står ansvarleg for. Ein har heller ikkje lov tl å ha med seg tobakk og rusmiddel.

3. FØREBYGGING AV ULUKKER
 Vis god framferd og følg trafkkreglane på veg tl og frå skulen.  
 Bruk undergangen.
 Elevar kan sykla tl og frå skulen dersom dei brukar sykkelhjelm. Syklane skal parkerast på merka område slik at 

trafkken ikkje blir hindra. Ein skal ikkje nyta sykkel eller moped  på skulen sit område i skuletda
 Elevar treng løyve frå skulen for å ha med eller bruka farlege gjenstandar. Farlege gjenstandar kan bli inndregne.

4. REFSINGSTILTAK
Handsaming av brot på ordensreglane fylgjer reglane i opplæringslova §§ 2-9 og 2-10, skulen sine reglar om refsingstltak  
og sakshandsamingsreglar eter forvaltningslova når det gjeld enkeltvedtak. Heimen vert elles kontakta ved behov. 
Skulen kan m.a. nyta desse refsingstltakaa
 påtale eller munnleg/skrifeleg åtvaring frå lærar, rektor eller andre tlsete
 pålegg om å møta før eller eter vanleg skuletd (parade/atsitjingg
 mobiltelefon /digitale medium o.l. kan bli inndregen ut skuledagen
 gje pålegg om at skade skal retast opp 
 elev og foreldre/føresete kan gjerast økonomisk ansvarlege for skadar elevane valdar
 bortvising frå klasse/gruppe for resten av tmen/dagen/arrangementet
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Kunnskap – omsorg – ansvar – respekt
Skulen skal vera ein god stad å vera; ein god stad å læra.

Skulemiljøet skal fremja helse, trivsel og læring jf. opplæringslova §9A
Skulen har nulltoleranse mot mobbing 

https://www.sogndal.kommune.no/


Brot på ordensreglane kan i tllegg føra tl nedset karakter i orden og återd. I særskilde høve kan rektor visa bort ein elev
frå skulen i inntl 3 dagar. Avgjerda vert teken i samråd med lærarane tl eleven. Dete er enkeltvedtak med klageret eter
forvaltningslova. Melding om utvising av elev vert sendt kommunen. 
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