BYGDØY SKOLES
REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL
Reglementet skal bidra til et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig
konsentrasjon.Reglementet gjelder også for skoleveien. I tillegg gjelder det utenfor skoletiden dersom det som skjer
fører til at elever ikke har det trygt og godt på skolen.

Regler for oppførsel:
Være tilstede i opplæringen
Behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og
andre du møter i skolehverdagen, med respekt uansett kjønn,
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering
m.m.
1. Bidra til et godt skolemiljø
2. Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
3. Ta godt vare på skolens eiendeler
4. Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av
mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
5. Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Regler for orden:
Møte presis
Følge skolens regler for melding av fravær
Møte forberedt til opplæringen
Ha med nødvendig utstyr
Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
Holde orden i egne saker og egen hylle

Oppførsel som ikke er tillatt:
å mobbe eller på andre måter krenke andre
å utøve vold eller true med fysisk vold
å fuske eller forsøke å fuske
å ha med eller bruke rusmidler
å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Tilleggsregler ved Bygdøy skole:
I skoletiden skal elevene være i skolegården eller på grøntområdene
Ingen sykling på skolens område mellom kl. 08.00 og kl.16.30 (Egne regler gjelder iskoletiden for elever som går på BAKS)
Elever som sykler, må bruke sykkelhjelm.
Kun elever med sykkelkort kan bruke sykkel til og fra skolen.
Elever som benytter sparkesykler til skolen, må parkere den på sykkelparkeringen i skolegården.
Rollerblades, skateboards, rullesko og lignende skal ikke brukes inneeller på skolens område uten spesiell tillatelse.
Oppførsel som ikke aksepteres:
Alle elever skal benytte innesko i klasserommene
Mobiltelefoner skal være i mobilhotell (5. – 7. trinn) eller lydløse i sekkene (1. – 4,trinn).

Sanksjoner ved brudd på skolens regler:
Kontakt alltid foresatte
Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom ellereiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler medlærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer
Muntlig/skriftlig advarsel fra rektorDersom eleven blir sendt/tilkalt til ledelsen, tar ledelsen kontakt med foresatte oginformerer mens
eleven er til stede.
Dersom eleven bryter reglene for bruk av mobiltelefon og elektronisk utstyr, kanutstyret beslaglegges for resten av dagen i
klasserommene. Ved gjentatte brudd påreglene, skal saken legges fram for rektor.
Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektorsavgjørelse (myndigheten kan ikke delegeres,
oppl.lovens § 9-11)
Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse (myndighetenkan ikke delegeres, opplæringslovens § 9-11)
Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen etter rektors avgjørelse(myndigheten kan ikke delegeres, oppl.lovens §
9-11)
Midlertidig eller permanent klassebytte
Midlertidig eller permanent skolebytte
Anmeldelse av ulovlige forhold
Inndragelse av ulovlige gjenstander

