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Reglene er et utdrag av vedtatte fellesregler for ordensreglement i 
Askimskolen. 
Fellesreglene ligger på skolens hjemmeside Fronter, og hvert 
hjem skal årlig gi en skriftlig tilbakemelding om at reglementet er 
lest og forstått. 
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Regler og sanksjoner 
 
 Generell oppførsel 
 
Askimbyen skole skal gi elevene de beste muligheter for læring og utviking. Det er 
derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte 
skole. Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god 
folkeskikk.  
 
Regler for orden og oppførsel:   
 

 Vis hensyn og respekt for andre, både barn og voksne 

 Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen 

 Møt presis til timer og avtaler 

 Gjør skolearbeidet til avtalt tid 

 Hold god orden 

 Hold skolens område rent og ryddig 

 Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med 
skolebøker og annet undervisningsmateriell 

 Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen 

 Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og 
hensyn 

 Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt 

 Mobbing skal ikke forekomme 

 Seksuell trakassering er ikke tillatt 

 Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt 

 Bruk sykkelhjelm ved arrangementer i skolens regi 

 Bruk ikke mobiltelefon i skoletiden 
 

 
5 Tiltak mot brudd på ordensreglene - sanksjoner 
 
Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og 
hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre 
opp for seg.  
 
Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i 
dette kapittel, hvis ikke annet er særskilt nevnt.  
 
Askimskolen vil normalt benytte følgende sanksjoner mot brudd på ordensreglene: 
 
- Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte 
- Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller 

eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)  
- Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med 

lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver 
- Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer 
- Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor 
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- Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektors 
avgjørelse (myndigheten kan ikke delegeres, opplæringslovens § 2-10)  

- Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. 
Foreldrene varsles i forkant 

- Midlertidig eller permanent klassebytte  
- Midlertidig eller permanent skolebytte  
- Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen. Inntil 3 dager for 

8.-10. klasse  
- Anmeldelse av ulovlige forhold 
- Nedsatt karakter i orden og oppførsel 
- SLT-koordinator kan bli varslet 
 
Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. 
Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende 
art ilegges.  
 
Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.  
 
Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det 
ilegges nye sanksjoner.  
 
Fysisk refsing er ikke tillatt. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i 
forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre. 
 
Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer 
av gruppen. 
 
 
 


