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Bø ungdomsskole
Ordens- og oppførselsregler
1. Orden og oppførsel
Bø ungdomsskole skal gi elevene de beste muligheter for
læring og utvikling. Elevene må derfor bidra til å skape
et godt arbeidsmiljø ved å følge vanlige regler i

2.Fravær
Ugyldig fravær er brudd på
ordensreglementet. Årsak til fravær

samfunnet for hvordan en oppfører seg, herunder
alminnelig god folkeskikk.
Elevene skal:

3. Bruk av mobiltelefon

 ikke utsettes for eller utsette andre for krenkende
ord og/eller handlinger, mobbing, diskriminering,
rasisme, trusler eller vold.

Mobiltelefoner og annet elektronisk

 vise hensyn og respekt for andre.

utstyr skal leveres inn til

 møte presis til timer og avtaler.

mobilhotell om morgenen. Leveres

 ha med bøker og nødvendig utstyr til timene.

ut igjen ved skoleslutt.

 holde arbeidsro i timene.

4. Bruk av datautstyr

 vise respekt for undervisningen.

I undervisningen skal skolens

 gjøre skolearbeidet til avtalt tid.

skal foresatte skrive i Visma.

skolearbeid.

 ikke fuske eller plagiere på prøver eller i
skolearbeidet for øvrig.

5. Bruk av rusmidler

 holde orden og ta godt vare på alt som tilhører
skolen.

Det er ikke tillatt å ta med eller

 holde skolens område rent og ryddig.

bruke tobakk/snus, alkohol eller

 ikke ta med gjenstander som kan volde skade.

andre rusmidler i skoletiden eller

 la andres eiendeler være i fred.

datautstyr bare brukes til

på turer, eller arrangement o.l. som
foregår i skolens regi.

BØ GLØD
glede – læring – øving - drømmer

6. Sanksjoner

7. Nærmere om beslagleggelse

Ved regelbrudd benytter skolen følgende sanksjoner:

Ulovlige gjenstander overleveres til politiet.

- Muntlig/skriftlig advarsel

Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til

- Kontakt med hjemmet, og involvering av foresatte

eleven eller elevens foresatte. Mobiltelefoner

- Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er
påført skolens eiendom eller eiendeler

eller annet elektronisk utstyr som ikke er slått

(utbedre skader, rydde søppel, vaske, fjerne
tagging o. l.)

av, blir beslaglagt resten av skoledagen.
Gjentatt bruk av slikt utstyr kan føre til at
elevens foresatte må hente beslaglagt utstyr.

- Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid
for samtale eller utføring av pålagte oppgaver

8. Nærmere om bortvisning

- Endring av friminuttid

med elevens lærere. Andre tiltak/ sanksjoner

- Beslagleggelse av

skal være vurdert først. Før det iverksettes

o gjenstander som kan benyttes til å utøve
skade

Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg

vedtak om bortvisning som innebærer at
eleven sendes hjem, skal foresatte alltid varsles.

o gjenstander som forstyrrer arbeidsro og
undervisning

9. Nærmere om erstatningskrav

o tobakk og rusmidler

Ved skade eller hærverk på skolens bygninger

- Bortvisning jf.opplæringsloven § 2-10
o fra klasse/gruppe i inntil to timer (regler for
tilsyn gjelder)
o fra resten av skoledagen
o for lengre tid – inntil tre dager

og/eller eiendeler kan eleven, i tillegg til å bli
ilagt andre sanksjoner etter ordensreglementet,
også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeerstatningsloven § 1-1. Foresatte kan bli
erstatningsansvarlige etter
skadeerstatningsloven § 1-2, andre ledd.

- Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel, jf.
forskrift til opplæringsloven § 3-5 - § 3-7
- Bytte av klasse midlertidig eller permanent
- Bytte av skole jf. opplæringsloven § 8-1, tredje
ledd

Orden- og atferdsreglementet for Bø ungdomsskole er

- Krav om erstatning

Det vises ellers til Forskrift for ordensreglement for de

- Anmeldelse til politiet

vedtatt av Samarbeidsutvalget 20.09.2012.

offentlige grunnskolene i Karmøy kommune

Eleven plikter å overholde ilagt sanksjon. Ved
manglende overholdelse kan det ilegges nye
sanksjoner.
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