ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I INDRE ØSTFOLD
BARNESKOLEN (2.-7. klasse)
Klasselærer i 7.kl kan ta stilling til om ordens og oppførselsreglementet til
ungdomsskolen skal brukes.

RESPEKT
Vi er alle like verdifulle mennesker, selv om vi har ulike klær,
meninger, tanker og tro. Erting og mobbing er en uting som vi
ikke vil ha ved vår skole.
Derfor gjør vi ikke narr av noen som er annerledes,
- snakker vi ikke stygt om eller til hverandre og svarer på en
ordentlig måte.
- går vi ikke løs på hverandre med å sparke, og slå. Vi løser
konflikter ved å snakke sammen, eller søke hjelp og råd hos voksne
ved skolen.
Dette gjelder på skolen, i busslomma og på skoleveien (også på
bussen). Konsekvenser ved brudd på disse reglene:
Samtale med klasselærer
• Foresatte blir kontaktet
• Foreldre og elev blir innkalt til møte med Forvaltningen
UTEMILJØ
Elever og lærere har i fellesskap ansvar for å skape et godt skolemiljø
preget av trygghet og toleranse. Derfor skal du ta ekstra hensyn til
dem som er mindre enn deg og de som av forskjellige grunner ikke er
like sterke og raske som deg.

Derfor kaster vi ikke stein og snøball - (kun på blink)
- tar vi ikke med farlige gjenstander som kniver
fyrstikker, lightere og smellsaker til skolen
- bruker vi ikke skateboard og sparkesykkel på skolens område
- bruker vi ikke toalettene som oppholdssted, men lar alle
få gå på do i fred
- oppholder vi oss innenfor skolens område
- er det ikke tillatt å klatre i branntrappa og på gjerdet
- er det ikke tillatt å ødelegge skolens utstyr og bygninger
- er det ikke tillatt å ta med private leker
Konsekvenser ved brudd på disse reglene:
• Vaske og rydde opp etter deg
• Erstatte skadene
Foreldrene blir kontaktet i disse tilfellene.
INNEMILJØ
På skolen er du sammen med mange andre.
Derfor skal du vise hensyn i timene slik at alle får arbeidsro
og mulighet til læring,
- brukes ikke utesko inne i klasserommet
- har alle ansvar for inventar og leker som hører klasserommet til og
tar ansvar for å holde orden i klasserommet
- går vi rolig i gangene og oppholder oss ute i friminuttene, med
mindre det er minus 15 grader ute
- møter vi presis til timene og forstyrrer ikke unødig hvis vi er forsinket
- har vi kun med brus og annet godteri etter avtale med en lærer
- er det ikke tillatt å ha med tekniske apparater på barneskolen

- er det ikke tillat med mobil brukt i skoletiden og må ligge avslått i
sekken.
Konsekvenser ved brudd på disse reglene:
• Vaske og rydde etter deg
• Erstatte skader
• Forlenget ordensplikt
Grove brudd på ordensreglene medfører bortvisning i inntil en dag.
Daglig leder kan bortvise. (Det henvises til egne regler vedr.bortvisning). Brudd på reglene kan gi nedsatt vurdering i orden og
oppførsel ved årets slutt.
Det forventes at elevene møter presis og forberedt til timene, og at de
leverer lekser og har med seg nødvendig utstyr.
Det vises til barneskolens system for orden og oppførsel, der
klasselærere setter kriteriene for dette.
Fravær: I hht. til Forskrift til Privatskoleloven § 3-5 kan fravær føre til
nedsatt karakter i orden eller oppførsel.
Stortinget har vedtatt at all tildekning av ansiktet er forbudt. Forbudet
gjelder for elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat
og offentlig sektor, inkludert skolefritidsordning, leksehjelp og
opplæring utenfor lærestedenes område.

Oppdatert sept 2019

