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ORDENSREGLER VED KJØLBERG SKOLE 

 

 
Utarbeidet av elever, lærere og foreldre/foresatte. 

 
I tillegg til Fredrikstads kommunale forskrifter om ordensreglement for 

grunnskolene har lærere, elever og foreldre utarbeidet følgende regler for 
skolen: 
 

Vi mener at ved Kjølberg skole skal det være godt og trygt for alle.  
 

1. Det er ikke lov å plage, erte eller mobbe. 
 
Med mobbing mener vi plaging og erting av andre elever eller voksne over tid. 

 
Mobbingen kan for eksempel være:  

Slå, dytte, sette ben eller klype. 
Skrive nedsettende om noen på ark, vegger og lignende. 
Herme etter noen eller gjøre grimaser. 

Utelukke noen fra lek eller andre aktiviteter som for eksempel fotball. 
Erte noen fordi de ikke er som deg – vi er alle forskjellige! 

 
 
2. Det er ikke lov å snakke stygt! 

 
Vi mener at å snakke stygt til hverandre gjør det lite hyggelig ved skolen. 

 
Med å snakke stygt mener vi: 
Høye rop og utbrudd av stygge ord (for eks. banning) i skolegården, i 

klasserommet eller andre steder på skolens område. 
Bruke stygge sårende ord direkte til hverandre som banning og negative 

kallenavn. 
Svare uhøflig når noen vil snakke med deg. 
 

 
3. Skal / skal ikke 

 
Vi skal henge yttertøyet i garderoben/gangen.  
Vi skal ha melding ved fravær, når vi kommer uforberedt eller for sent. 

Vi skal søke om permisjon utenom skolens ferie og fridager. 
 

Vi skal ikke ha med godteri og brus.  
Vi skal ikke benytte mobiltelefon i skoletiden 

Vi skal ikke kaste snøball eller bedrive farlig lek i snø og på is. 
Vi skal ikke sparke fotball andre steder enn på fotballbanen. 
Vi skal ikke spille elektroniske spill i friminuttene.  

Vi skal ikke oppholde oss unødig i klasserom, i ganger eller på WC. 
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Vi skal ikke bruke luer, skaut og caps i klasserommet. Barn av annen kultur får 

bruke sitt tradisjonelle hodeplagg. 
Skolen anbefaler at elevene ikke sykler til skolen før de går på trinn 5 av 
trafikksikkerhetsmessige årsaker, men kan ikke nekte elevene å sykle til skolen 

dersom foreldrene ønsker dette.  
 

Bryter du ordensreglene vil lærerne gjøre deg kjent med hvilke følger 
det vil få. 
 

Følgene kan være: Samtale med kontaktlærer, samtale med foreldre, rektor, 
konfliktråd, miste retten til å være ute i friminutt / til å delta i enkelttimer, bytte 

klasse eller erstatte ting som har blitt ødelagt. 
 
Elevene vil alltid ha krav på å uttale seg muntlig før tiltak blir satt i verk. 

 
NB! Forskriften og ordensreglene ved skolen skal gjøres kjent for 

foreldre og elever og underskrives hvert år. Fyll ut arket «Nødvendig 
informasjon til foreldre og foresatte» og send det med til skolen. 

  
                                           

 
   

 


