Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Hunstad ungdomsskoles utfyllende regler til «forskrift om
ordensreglement for elever i grunnskolen i
Bodø kommune».
1.

Vi ønsker et godt og trivelig miljø der alle kan føle seg trygge.
Derfor er det viktig å opptre høflig, vennlig og respektfullt mot hverandre. Elevene skal
etterkomme beskjeder som gis av lærere, assistenter og andre ansatte. Det er ikke lov å
plage andre elever på skolen. Det er heller ikke lov å gjøre hærverk i klasserom eller i
skolebygget forøvrig.

2.

Møt presis, ha med nødvendig utstyr og overhold tidsfrister. Elevene må ha tillatelse til å
forlate timen. Forsentkomminger, glemminger og skulk får innvirkning på ordens- og
oppførselskarakteren.

3.

Elevene kan være inne i friminuttene dersom ikke annet er bestemt.

4.

Alle skal bidra til at skolens område holdes ryddig og rent.

5.

Ytterklær, hodeplagg og utesko plasseres på anviste plasser i gangen. Elevene har skap
der utstyr, klær og sko kan låses inn. Skolen er ikke erstatningsansvarlig for det som blir
ødelagt eller borte.

6.

Aktiviteter som kan skade en selv, andre, bygninger eller andres eiendeler, tillates ikke.
Brudd på dette kan medføre erstatningsansvar.

7.

Brus og godteri tillates ikke på skolens område.

8.

Alkohol, narkotika og tobakk/snus tillates ikke på skolens område eller ved skolens
arrangementer. Dette gjelder også for aktiviteter på kveldstid og i helgene.

9.

Gjenstander som forstyrrer undervisningen tillates ikke.
Mobiltelefoner, nettbrett, pc eller andre elementer som forstyrrer undervisningen kan bli
inndratt. Oppbevar disse i sekken under timen.

10. Juks på prøver og plagiat på innleveringer medfører at arbeidet ikke vurderes.
Det er kun det egenproduserte som blir vurdert.
11. Den generelle orden og oppførsel får betydning for karakterfastsettingen.

KONSEKVENSER:
Karakter i orden og oppførsel.
Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved
gjentatte brudd på en eller flere regler i dette ordensreglementet.
I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet
selv om det er snakk om en enkelthendelse jf. forskrift til opplæringsloven § 3-5.
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