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Ordensregler Torsnes skole 
 

Vi vil at Torsnes skole skal være et sted der alle trives og har det godt.   

 For å få dette til, må vi samarbeide, ha respekt for hverandre og føle ansvar for 
alle som er med i skolesamfunnet. 

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, under alle skolens arrangementer og 
omfatter også SFO. 

OMSORG 

Vi hilser på hverandre når vi kommer! 

 Trivsel oppnår vi når vi kan stole på hverandre, når vi er hyggelige, hjelpsomme 
og hensynsfulle. 

 Unngå derfor lek som kan skade deg eller andre. Krenkende atferd, plaging og 
erting er alvorlig brudd på reglene som det vil bli reagert på i form av 
konsekvenser. 

 Vi får det triveligere når vi holder orden rundt oss - ute og inne. Hjelp derfor til 
med dette. 

RESPEKT  

 Dette er nødvendig for å få miljøet så positivt som mulig.  Det er irriterende å bli 

forstyrret når man skal arbeide.  Vi sørger for å møte presis og ha med oss alt vi 

har bruk for. Vi er alle forskjellige og har ulike interesser.  Det som er kjedelig for 

deg, kan interessere en annen. Vi må derfor ta hensyn til hverandre, og sørge for 

at alle får arbeidsro. 

ANSVAR 

 Vi må alle hjelpe hverandre med å behandle bøker, pulter, møbler og annet 

inventar så forsiktig som mulig.  Er du uforsiktig og ødelegger noe, må du 

reparere, eller erstatte det som er ødelagt. 

 Heng yttertøyet i garderoben. På vei til og fra skolen/barnehagen gjelder de 

vanlige trafikkregler.  På virksomhetens område er all unødig bruk av sykkel og 

andre kjøretøy forbudt.  Dette for at vi ikke skal skade andre - og leke trygt. 

 Trenger du å forlate virksomhetens område, må du få tillatelse fra en ansatt.  

HELSE 

 Tobakk og andre rusmidler er ikke tillatt. Brus og slikkerier er ikke tillatt med unntak 
av ved spesielle anledninger som avslutninger og liknende.  

 KONSEKVENSER 

 Virksomheten er forpliktet til å holde kontakt med, og samarbeide med de 

foresatte, om konsekvenser og tiltak.  
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Konsekvenser 

 

Problematferd Mulig konsekvens Ansvarlig 

Røyking Kontakt med foresatte Kontaktlærer evt. 

administrasjon 

Snøballkasting Kontakt med foresatte 

Ved gjentakelse, sitte 

igjen etter avtale med 

foresatte 

Kontaktlærer evt. 

administrasjon 

Farlig lek/farlige 

gjenstander 

Kontakt med foresatte 
Ved gjentakelse sitte 
inne i friminutt  
Fjerning av gjenstand 

Kontaktlærer evt. 

administrasjon 

Skulk Kontakt med foresatte Kontaktlærer evt 

administrasjon 

Krenkende atferd Kontakt med foresatte 

Skjerming  

Bortvisning 

Administrasjon 

Bruk av mobiltelefon i 

skoletiden 

Inndragelse av telefon. 

Hentes ved skoleslutt på 

kontoret 

Alle ansatte 

Forsentkomming Kontakt med hjemmet Kontaktlærer 

Glemming/forsømt 

hjemmearbeid 

Kontakt med hjemmet 

Tas opp på 

utviklingssamtale 

Forsømt arbeid gjøres 

på skolen i friminuttene 

Kontaktlærer 

Mas, uro, krangling, 

fysisk egling og plaging 

Kontakt med foresatte Kontaktlærer 

Misbruk av materiell Reparere  
Erstatte  
Kontakt med foresatte 

Kontaktlærer evt 

administrasjon 

Uakseptabel bruk av 

digitalt utstyr 

Nektes å bruke data en 

periode Kontakt med 

foresatte 

Kontaktlærer evt 

administrasjon 

Uakseptabel atferd på tur 

i skolens regi 

Kontakt med foresatte 

Skjerming/annet opplegg 

Kontaktlærer evt 

administrasjon 

 


