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Det er skolens visjon og målsetting som er retningsgivende for skolens regler. Dette skrivet er en utdyping og 
konkretisering av ordensreglementet, og eventuelle sanksjoner må være knyttet til brudd på regler i skolens 
ordensreglement. 

Før skolestart 
 
Elevene skal oppholde seg ute til det ringer inn til første time. Dørene til hovedbygget og ungdomsskolen holdes 
låst. Vaktene må påse at elever ikke oppholder seg unødvendig inne. Det er ikke anledning for elevene å gå inn 
for å sette fra seg sekkene. 
 
I ungdomsskolen kan elevene oppholde seg inne i ganga og aulaen etter 08:30. 
 
Ved ekstreme værforhold kan skolens ledelse gi anledning til at elevene kan oppholde seg inne før skolestart og i 
friminuttene. Det må da settes inn en ekstra vakt for å ha tilsyn inne. 
 

Inngang og utgang 
 

Barneskolen 
 
Elevene stiller opp utenfor inngangsdøra når det ringer inn. Når læreren har kommet går de inn klassevis.  Det 
skal være rolig i ganga, og det er ikke lov til å springe eller rope. 
 
Etter å ha hengt av seg yttertøy, stiller elevene opp ved sin garderobe. Læreren sjekker om sko og yttertøy er satt 
fint på plass. De går så rolig inn i klasserommet og stiller opp foran stolen sin. Første time håndhilser læreren på 
hver enkelt elev ved inngang. Læreren gir så beskjed om hva som skal skje videre. 
 
Når siste time er slutt stiller elevene opp ved stolene sine etter beskjed fra læreren. Elevene går så rolig ut, tar på 
yttertøy og går ut i skolegården. De skal ikke oppholde seg unødig i ganga eller på toalettet. Innesko skal settes 
fint på skohylla, og eventuelle klær skal henges på knaggen. Ganga skal se fin ut når elevene er ute i friminuttet. 

 
Ungdomsskolen 
 
Elevene går til klasserommene når det ringer inn. Lærer låser opp og elevene går inn. Yttertøy henges i 
garderoben. Elevene står ved pultene og hilser. Mobilene legges i mobilhotellet første time, og hentes siste time. 
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Lærer gir beskjed når timen er slutt. Elevene går så rolig ut og kan oppholde seg i ganga, aulaen etter ute i 
skolegården. De skal ikke oppholde seg unødig på toalettet. Innesko skal settes fint på skohylla, og eventuelle 
klær skal henges på knaggen. Ganga skal se fin ut når elevene er ute i friminuttet. 
 
Spising i langfri 15 min. 
 
Ved skoleslutt håndhilser elevene på lærer når de går ut. 

Morgensamlinger 
 

Felles samling 1 dag i uka (u-skolen annenhver) 

 
Varighet : 30-45 minutter 
Rutiner: 
   Sang og bønn, Guds Ord (pastor, prest, lærer ev. andre), 
   Sang, ev andre innslag 
   
    Ukens karaktertrekk og bibelvers 

 

I klasserommet 
 
Klasserommet skal være preget av ro og orden. Det skal være et rom som det er trygt og godt å være i, og som 
gir en god ramme for læring.  

 
Generelle regler 
 

- Være lydig 
- Rekke opp hånda når de skal si noe 
- Ikke forlate plassen uten lov (dersom ikke annet er avtalt med lærer) 
- Ha det ryddig på pulten 
- Ta vare på utstyr og bøker (ikke sitte på pulten) 
- Sette stolen inntil pulten, oppå pulten etter siste time.  
- Ta hensyn til andre 
- Mobil skal være avslått og ligge sekken (bs) eller mobilhotellet (us). Lærer skal beslaglegge den hvis 

den brukes i skoletiden (08:30-14:00). 
- Skylle, tørke og brette melkekartonger og sortere søppel 

 

I friminuttet 
 
I friminuttet ønsker vi at det skal være en god atmosfære der hver elev kjenner seg trygg og kan få utfolde seg i 
lek og positive relasjoner med andre. 
 
Husk: 

- Det er ikke lov å forlate skolens område uten avtale med lærer eller vakt 
- Ingen skal erte eller plage andre, og alle må vise hensyn i spill og lek 
- Skateboard, rulleskøyter og sykkel er ikke tillatt i skolegården 08:30-14:30 
- Alle har ansvar for å holde skolegården ryddig og fin 

 

Klassevis samling 

 
Varighet : 10-15 minutter 
Rutiner: 
   Ev. sang 
   Bønn 
   Ukens bibelvers og karaktertrekk 
   Kalender - bursdag (synge bursdagssang) 
   Meldinger, beskjeder eller lignende  
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Skolens område avgrenses ved muren bak ungdomsskolen, gjerde langs bekken, gjerde bak fotballmålet, 
administrasjonsbygget, og langs skråningen bak skolen (markert med et tau). Sykkelparkeringen er ikke en del av 
uteområdet. 
 

 

Avslutning 
 
Skoledagen avsluttes på følgende måte: 
 

- Elevene rydder pultene og pakker sekkene 
- Setter stolen oppå pulten og stiller opp foran stolen 
- En eller flere elever takker Gud for dagen 
- Felles Fader Vår eller annen bønn 
- Takk for i dag 

 
Lærer (ev. hjelpelærer) har ansvar for å sjekke at klasserommet og garderoben ser fin ut etter at skolen er slutt.  
 
Skolen har ansvaret for elevene fram til 14:15, ungdomskolen fram til 15:00 på onsdag. 

 

Leksehjelp 

Skolen har ansvar for elevene mens de er på leksehjelp. På barneskolen må elever som ønsker å benytte seg av 
ordningen melde seg på, og være der til det er slutt. Hvis de må gå tidligere, må de ha med seg melding. Elevene 
må ikke slippes ut tidligere uten tilsyn. 

 
Skolens reglement og rutiner gjelder også på leksehjelpen. 

 


