Forskrift om eget ordensreglement for Skudenes
ungdomsskole:
Vi forholder oss til «forskrift om ordensreglement for de offentlige grunnskolene i Karmøy
kommune».
Tillegg til forskrift om ordensreglement for de offentlige grunnskolene i Karmøy kommune
for Skudenes ungdomsskole:
§2.1.1 Fravær
Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet. Vi viser til Karmøy kommunes plan for
alvorlig skolefravær for rutiner om kontakt med hjemmet i forbindelse med fravær. Vi
bruker«Visma Flyt skole».
§2.1.2 Bruk av mobiltelefon
Elevene kan ta med seg mobilene på skolen, men det er ikke lov å bruke den/ ha den fremme
i skoletiden.
På 8. og 9.trinn skal mobiltelefon leveres inn ved starten på skoledagen. Mobilene legges i
eget skap. Elevene på 10.trinn får ansvar for å passe på egen mobiltelefon.
Mobilene kan benyttes hvis undervisningen tilsier dette.
Vi minner om at det ikke er lov å ta opp med lyd eller bilde uten samtykke.
§2.1.3 Bruk av iPad / PC
Ipad / PC skal kun benyttes i undervisningsøyemed.
Se egen kontrakt om restriksjoner i bruk.
§2.1.4 Sykling og annet kjøretøy
Sykler skal parkeres på henviste plasser. Mopeder og traktorer skal parkeres utenfor
vaktmesterskontor i kjelleren. Kjøring med motorisert kjøretøy er ikke tillatt i skoletiden.
Rullebrett og lignende skal kun brukes utendørs.
§2.1.5 Bruk av bærbart musikkutstyr
Musikkutstyr skal som hovedregel være avslått i undervisningstiden. Kun etter særskilt
avtale med lærer kan dette brukes. Ved brudd på regelen blir utstyret inndratt for dagen.
§2.1.6 Skolens område
Elevene skal oppholde seg på skolens område i skoletiden.
Elevene kan kun forlate skolens område etter særskilt avtale med lærer.
§2.1.7 Mat og drikke
Mat og drikke skal som hovedregel ikke nytes i undervisningstiden. Snop, brus og
energidrikk er til vanlig ikke tillatt. Det er ikke tillatt å spise eller drikke i nærheten av
digitalt utstyr.
§2.1.8 Snø- og isballkasting
Snø- og isballkasting er ikke tillatt i skoletiden. Snøballkasting er tillatt når sted og aktivitet
er anvist av lærer og under oppsyn av lærer.
§ 2.2.1 Nærmere om beslagleggelse
Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. Beslaglagte mobiler, datautstyr og musikkutstyr
tilbakeleveres til elevene. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til elevens foresatte.
Skolen utleverer beslaglagte gjenstander ved endt skoledag. Ved gjentatte brudd på
ordensreglene ang. mobilbruk, digitalt utstyr og bærbart musikkutstyr kan elevene i en
periode bli nektet å ta med eget utstyr på skolen.
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