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Ordens- og atferdsregler for Orkanger Ungdomsskole  
 

 

 

 

1. Vi ønsker atferd som gjør det trygt for alle å være på skolen. 
  

 
2. All bruk av rusmidler og tobakksvarer er forbudt. 

 
 

3. Vi tar godt vare på bygninger, inventar og materiell, og sorterer avfallet som 
anvist. 

 
 

4. Det er elevenes eget ansvar å møte presis med nødvendig utstyr, og at 
arbeidet er ferdig til rett tid.  

 
 

5. Elektronisk utstyr er tillatt når læreren legger opp til det i 
læringssammenheng.  

 
 

6. På skolen er det ikke tillatt med godteri, brus og snacks. 
 

 
7. Alle elever skal rette seg etter beskjed fra skolens ansatte. 
 

 
 

 
 

Disse reglene gjelder i all virksomhet ved skolen, undervisning, pauser og på turer og ekskursjoner.  
Skolens ledelse vil alltid være utøvende myndighet. 
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Konsekvenser 
Skolen har et sett av konsekvenser som kan iverksettes ved regelbrudd. Valgte konsekvens avhenger av 
regelbruddets art, alvorlighetsgrad, og om den enkelte elev ved tidligere anledninger har brutt reglene. 
Eleven skal få mulighet til å forklare seg før tiltak settes i verk. 
 
1. All form for juks/fusk på prøver vil gi karakteren 1 
2. Anmerkninger 

a) Nedsatt i orden/oppførsel ved 7-9 anmerkninger. Eleven skal få skriftlig varsel om fare for nedsatt 
karakter i orden/oppførsel, slik at eleven får muligheten til å forbedre karakteren. 

b) Nedsatt til laveste karakter ved ytterligere 7-9 anmerkninger. 
c) Oppførselskarakteren kan settes rett ned ved alvorlige enkeltstående regelbrudd. 

3. Krav om å rydde opp etter seg. 
4. Bortvisning fra timen, eleven blir da satt under tilsyn hos andre av skolens ansatte. 
5. Melding hjem.  
6. Ta i forvaring gjenstander som brukes på en forstyrrende eller farlig måte.  
7. Samtale mellom elev, og/eller foreldre, lærer og rektor. Tiltak iverksettes i et samarbeid mellom hjem 

og skole. 
8. Utvisning.  
9. Utestenging fra turer og leirskoleopphold, der alternativt opplegg vil bli gitt. 
10. Kontakt med barnevern og/eller politi 
11. Kreve erstatning fra hjemmet dersom eleven gjør skade. (Foresatte er erstatningsansvarlig etter 

skadeerstatningslovens paragraf 1-2 for inntil kroner 5000) 
12. Eneundervisning i andre lokaler over en periode 
13. Flytting til annen skole 
 
Ved fysiske trusler mot andre elever og/eller ansatte kan eleven bli holdt fast til de voksne får kontroll på 
situasjonen. 
 

Pauseordning  
I den første pausen (10.35 -11.15) skal elevene spise sammen med lærer på undervis- 
ningsrommet fra 10.35 til 10.55. Fra 10.55 til 11.15 skal alle elever være ute. De skal til enhver tid holde 
seg innenfor skolens område dersom de ikke har spesiell tillatelse fra kontaktlærer/avdelingsleder. 
I den andre pausen (12.15 til 12.40) kan elevene også spise. Vi bruker da den første delen av pausen. 
Deretter skal elevene være ute fra 12.25 til 12.40.  
 
Elevskap  
Elevene får tildelt elevskap. Yttertøy, utesko og caps/luer oppbevares i skapet. Unngå, så langt mulig, å ta 
med verdisaker på skolen. 
 
Innesko 
Av hensyn til inneklima og renhold skal alle elever bruke innesko. Når disse ikke er i bruk oppbevares de i 
elevskapet. 
 
Utearealet på Orkanger Ungdomsskole defineres av samarbeidsutvalget. For tiden er tillatt område 
avgrenset av toglinja, J.O Røhmesmos vei, Rimiveien og gangvei på nordsida av skolebygget. Det kan 
åpnes for prøveperioder med andre yttergrenser og ordninger, etter initiativ fra samarbeidsutvalget.   
 
Skader på utstyr og inventar 
Dersom en elev volder skade på skolens utstyr, inventar, bygninger eller installasjoner ute, kan 
eleven/hjemmet gjøres økonomisk ansvarlig for dette inntil kr. 5000, jfr. skade-erstatningslovens § 1 – 2.   
 


