
Ordens og adferdsregel på Nordpolen ungdomsskole 

 

Husk også: 

1.1,  Mobiltelefoner skal alltid være avslått i undervisningstiden og ligge i sekken.  
2.1, Skolen påtar seg ikke ansvar for penger og verdisaker som medbringes hvis dette ikke leveres inn på 

kontoret 
3.1, Det er bare elever fra ungdomsskolen som kan forlate skolens område i skoletiden. Ikke ta med brus, 

godteri, potetgull inn i skolegården. 
4.1, Elever skal ikke oppholde seg i gangen eller garderoben i friminuttene.                                                                                                           

I friminuttene skal alle elever være ute.  
5.1, Fellestoalettene skal ikke benyttes som oppholdsrom.  
6.1, Elever på ungdomsskolen kan være i kantina i storefri. 
7.1, Snøballkasting er ikke lov. 
8.1, Røyking og all bruk av rusmidler er strengt forbudt.  
9.1, Sparkesykler, skateboards og rollerblades skal ikke benyttes på skolens område i skoletiden. 
10.1, Baller skal bæres inne i skolebygningen. 

                                            

   Konsekvenser 

2.1. Ved de fleste forseelser reageres det med tilsnakk, irettesettelse og/eller anmerkning for elever på 
ungdomsskolen 

2.2. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde, vaske, 
fjerne tagging osv.) i eller etter skoletid. 

2.3. Det kan også bli aktuelt med erstatning av skader påført skolens gjenstander eller bygning. 
2.4. Samtale med lærer/rektor og involvering av foresatte. 
2.5. Gjenstander som ulovlig medbringes/brukes vil/kan bli beslaglagt og kan hentes på kontoret ved 

skoledagens slutt. Ved gjentagelse må foresatte hente tingen på kontoret. 
2.6. Ved grovere brudd på ordensreglene vil ledelsen ved skolen involveres og hjemmet kontaktes 

umiddelbart. Dette gjelder vold, mobbing eller hærverk. 
2.7. Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. (Bruk av rusmidler, oppbevaring av våpen eller 

trakassering på nettet eller annen måte) 
2.8. Bortvisning fra undervisning, bortvisning fra skolen for resten av dagen (barnetrinn/utrinn) eller inntil 3 

dager (u-trinn). Klassebytte/skolebytte kan også bli vurdert ved alvorlige hendelse  
 
Osloskolen har også et overordnet ordensreglement. Se Tavla. 
Fra 1. juli 2014 er det ikke lov å bruke noe tobakk, snus, røyk, på skolens område. Elever får ikke benytte 
seg av dette i løpet av skoledagen.  

 

 


