
Kippermoen   ENGASJEMENT – RESPEKT-  

ungdomsskole  MESTRING - LÆRERLYST              

           

 

Ordensreglement for Kippermoen ungdomsskole 
 

Ordensreglene gjelder for timer, friminutt, på skolens læringsarena, på vei til og fra 

skolen og på arrangement i skolens regi.  

 

Slik vil vi ha det på Kippermoen ungdomsskole: 

 

T trivsel - alle skal oppleve å trives og at skolen er et trygt sted å være 

R respekt - for alle i skolesamfunnet 

O orden - både ute og inne 

 

 Vi skal medvirke til ro og orden, vise respekt for hverandre og ta medansvar for at 

alle har det trygt og trives på skolen.  

 Vi møter presis til timer og aktiviteter og hilser på "ny” lærer 

 Vi er godt forberedt når det gjelder lekser, har med bøker og utstyr, og viser god 

orden i skriftlig arbeid. 

 Vi medvirker til et godt og positivt læringsmiljø ved å være engasjerte og aktive i 

undervisninga og følge lærerens anvisninger. 

 Tobakk, snus og andre rusmidler brukes ikke i skoletiden.  

 Mobiltelefoner er ikke i bruk og ikke synlige i skoletid. 

 Ved opptak av film, foto og lyd skal de som er involvert gi sitt samtykke. 

 Vi følger «IKT-regler for grunnskolen i Vefsn». 

 Vi holder orden rundt oss og kaster papir, matrester og annet søppel i 

søppelkorgene. 

 Vi tar av oss yttertøy i garderoben og bruker innesko eller sokker. Joggesko brukes 

bare utendørs. 

 Vi tar vare på skolen ute og inne og på skolens utstyr  

 Når det brukes sykkel, rulleskøyter/brett på utflukter og aktiviteter, bruker vi 

beskyttelsesutstyr – minimum hjelm. Vi setter sykkel, rulleskøyter/brett i fra oss 

utendørs.Melding på teamets mobiltelefon skal leveres snarest og senest en uke etter 

fravær. 

 



Behandling ved brudd på ordensreglene 

Når en elev har oppført seg slik at det er grunn til å gripe inn, kan følgende tiltak bli aktuelle:  

Påtale fra lærer, undervisningsinspektør, assisterende rektor, rektor eller andre tilsatte 

Skriftlig anmerkning 

Elever og foreldre/foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skader elevene gjør. 

Mobiltelefoner, kamera og annet utstyr kan beslaglegges ut skoledagen. 

Bortvisning fra undervisning for resten av timen/undervisningsøkta opp til 2 klokketimer. Læreren 

har myndighet til å avgjøre dette. 

Bortvisning fra undervisning i inntil 3 dager. Avgjørelsen tas av rektor i samråd med læreren til 

eleven. Eleven skal få forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen, og foreldre skal varsles før 

bortvisning. 

Fysisk maktbruk er ikke tillatt, men en lærer kan ta i en elev for å stanse han eller vise han til rette, 

eller gripe inn for å verne eleven sjøl eller andre.  

 

Særskilte tiltak 

Ved konfliktsituasjoner, vantrivsel eller dårlig samarbeid kan særskilte tiltak bli aktuelle: 

Å flytte eleven til en annen klasse/ Å flytte eleven til en annen skole/ Å gi alternative 

undervisningstilbud 

 


