
VESTMYRA SKOLES REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL 22-23 

 

§ 4 Regler for orden 

 

Elevene på Vestmyra skal: 

 

• Møte presis til undervisningen.  

• Være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen. 
• Ha med nødvendig utstyr. 

• Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister. 
• Følge skolens regler for melding ved fravær. 

Foresatte melder fra om planlagt fravær i forkant. Fravær ved sykdom meldes hver morgen eleven er 

syk.  Handlingsplan for bekymringsfullt fravær følges. 

 

§ 5 Regler for oppførsel 

  

Elevene på Vestmyra skal: 

 

• Bidra til et godt læringsmiljø. 
• Bidra til arbeidsro. 

• Behandle alle med respekt, uansett kjønn, religion, nasjonalitet, livssyn eller seksuell orientering. 

• Rette seg etter beskjeder fra alle skolens ansatte. 

• Ta godt vare på skolens eiendeler. 

• Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr. 

• Alle multimedieverktøy skal være avslått i skoletiden. Disse kan bare benyttes i 

opplæringssammenheng med tillatelse fra skolen. 

Ved Vestmyra skole leveres telefonene (ev annet multimedieverktøy) inn ved skolestart og leveres 

tilbake ved skoleslutt. Alt slikt utstyr tas med på skolen på eget ansvar.  

• Benytte egne innesko og henge yttertøy og hodeplagg (ikke religiøse) i garderobeskap. 
Ved Vestmyra skole gjelder bruk av innesko fra inngangsdør. Utesko bæres inn i garderobe. 

• 1.-7 trinn kan ikke forlate skolens område uten tillatelse og skal være ute i alle friminutt, unntak 

bestemmes av lærer. 

 

8.-10. trinn kan være inne i alle pausene, med unntak av siste friminutt. Da skal elevene ut. Elevene 

kan forlate skolens område uten tillatelse i langfriminuttet. 

Elevene kan oppholde seg på sitt trinnareal eller i fellesareal når de er inne. 

• Ved bruk av sykkel, sparkesykkel – også elektriske, rullebrett o.l skal definerte områder benyttes. 

Nødvendig verneutstyr er påbudt. 
 

Oppførsel som ikke aksepteres: 

 

• Å krenke andre. 

• Å utøve eller true med fysisk vold. 

• Å jukse eller forsøke å jukse. 

• Snøballkasting mot annet enn oppsatt blink. 

• Ha med brus, energidrikke, og godteri. 

• Å ha med eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. 
• Å bruke tobakk /snus. 

Herunder el-sigaretter/vape. 

• Å ha med eller benytte farlige gjenstander. 

 

 

§ 6 Sanksjoner ved brudd på regler for orden og oppførsel 

 

• Gi anmerkning dokumenteres så snart som mulig – og senest innen 2 dager etter hendelsen fant sted. 

• Gi muntlig/skriftlig advarsel. 
• Kontakte hjemmet og involvere foresatte. 

• Pålegg om å utføre oppgaver i eller utenom skoletid for å rette opp skader eleven er ansvarlig for. 

• Midlertidig inndra gjenstander. 

• Inndra/fjerne ulovlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre. 

• Vise elev bort fra klasse/gruppe inntil to klokketimer etter lærers avgjørelse.  

• Ved alvorlige brudd på reglementet kan eleven vises bort fra skolen inntil en dag for barnetrinnet og 

inntil tre dager for ungdomstrinnet. 

• Bytte klasse midlertidig eller permanent. 

• I helt spesielle tilfeller vedta et midlertidig eller permanent skolebytte (Opplæringsloven § 8-1). 
 
 


