
Ordens- og trivselsregler for Sigdal ungdomsskole 
 
 

Alle elever har rett til en arbeidsplass der de kan trives og føle seg trygge. I et skolesamfunn 

med så mange deltakere er vi avhengige av at alle bidrar til felles beste ved å vise hverandre 

respekt, ha omsorg for alle, og ved å ta ansvar for egen læring og egne handlinger. 
 

RESPEKT 
 

 Vis hensyn og ha respekt for andre. 

 Møt presis til timer og avtaler. 

 Luer/caps og yttertøy skal være tatt av inne i klasserommet. 

 Hold arbeidsro og vis respekt for undervisningen. Mobiltelefonen skal være avslått i timene. 

 Følg lærerens anvisninger. 

 Vi godtar ikke negativ språkbruk, plaging, mobbing, trakassering, vold eller forstyrrelser av 

andres lek/arbeid 
 

OMSORG 
 

 Vis omsorg og vær hjelpsom mot alle som ferdes i skolen. 

 Hvis du ser at noen sliter med problemer eller har det vondt, må du si ifra til en lærer eller en 

annen voksen så fort som mulig. 
 

ANSVAR 
 

 Vær med på å holde skoleområdet rent og ryddig  

 Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet 

undervisningsmateriell som du får låne. Si straks ifra hvis noe har blitt ødelagt 

 Ta ansvar for egen læring og gjør ditt beste når du arbeider med skolefagene 

 

Det er strengt forbudt å bruke eller oppbevare tobakksprodukter og rusmidler på skolen 

eller på skolens turer og arrangementer. Det er forbudt å ha med sjokolade, tyggegummi og 

annet godteri i skoletiden.  
 

 

BRUDD PÅ SKOLENS ORDENS- OG TRIVSELSREGLER 
 

Hvis du bryter skolens regler kan dette medføre….. 

- at du får tilsnakk av lærer  

- at du må ta en samtale med lærer eller i noen tilfeller med rektor 

- at skolen tar kontakt med hjemmet 

- at skolen beslaglegger farlige eller ulovlige gjenstander (bl.a. mobiltelefon)  

- at du må være igjen på skolen for å gjøre skolearbeid, utføre reparasjoner, osv. 

- at du og/eller foreldrene dine må erstatte ting du har mistet, eller ødelagt med vilje eller som 

følge av grov uaktsomhet 

- at du blir bortvist fra undervisningen, eller i alvorlige tilfeller fra skolen i inntil 3 dager 
 

Hvis mobiltelefonen ringer eller blir brukt i timene, vil den straks bli tatt inn. Et brev blir sendt 

foresatte som deretter må hente telefonen på skolen. 

 

Brudd på skolens regler blir notert (anmerkning) og tatt med i vurderingen når karakteren i 

orden og/eller oppførsel skal settes. Svært alvorlige episoder kan i tillegg bli politianmeldt. 
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