Skoleregler
Charlottenlund barneskole
Vedtatt i Brukerråd mai 2010

Skolens visjon: Vær sammen – Lær sammen
Skolens verdier: Raus, Undrende og Engasjert

1. Vi er høflige og viser respekt for hverandre





Ta hensyn og vis respekt ved å vise god folkeskikk
Ikke plage eller mobbe noen fysisk, verbalt eller digitalt
Vi viser raushet i forhold til at vi er forskjellige
Vi hilser på hverandre og svarer ordentlig når vi blir snakket til

2. Vi tar vare på skolens eiendom
 Hold orden og ta ansvar for skolens eiendom inne og ute
 Er noe ødelagt, så si ifra og ordne opp etter deg
 Hvert trinn og SFO har daglig ansvar for rydding på eget areal og garderober med
oppgaver som mopping, papirtømming og fjerning av annet avfall.
 Vi forlater alltid spesialrom og fellesareal i orden.
 Trinnene har utdelt hvert sitt uteområde som skal holdes rent.

3. Vi arbeider for et godt lærings- og skolemiljø
 Møt presis til timene
 Gjør arbeidsoppgavene dine
 Hold orden på lærebøker og skoleutstyr
 Gi andre arbeidsro
 Rett deg etter beskjeder de voksne gir
























Du må alltid huske:
at mobiltelefonen skal være avslått og ligge i sekken
å gå rolig inne
du skal være ute i friminuttene om ikke annet er avtalt med en voksen
å følge reglene for nettvett
å følge reglene for uteområdet

Når reglene ikke følges:
Prøve å ordne opp på stedet
Samtale med involverte parter og kontaktlærer
Ved gjentakelse:
o Ny samtale som skriftliggjøres
o Hjemmet informeres
o Skolens ledelse informeres og videre tiltak drøftes
o Møte mellom eleven, skolen og hjemmet
o Ved mobbing; Se Skolens handlingsplan mot mobbing
Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med utføring av pålagte oppgaver
for å rette opp skade som er påført skolen (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende).
Avtales alltid med foreldre på forhånd.
Erstatningsansvar
o Dersom det bevisst utøves hærverk på skolemateriell, inventar eller bygninger, blir
spørsmålet om erstatning en sak mellom rektor, elev og foreldre.
o Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker eller annet utstyr
Bortvisning fra gruppen for resten av timen/arbeidsperioden eller resten av dagen etter rektors
avgjørelse
Anmeldelse av straffbare forhold

Når reglene følges:
Et godt og velfungerende skole- og læringsmiljø
Bekreftet positiv adferd og arbeidsinnsats
Positiv melding til foreldre
Individuell tilpasset belønning/gruppebasert belønning.
Miljødiplom

 I kontaktsamtalen vil du sammen med din kontaktlærer se på
måloppnåelse du har i forhold til skolereglene.
 Hvert trinn og avdeling SFO utarbeider i tillegg sine egne regler som skal
gjelde i det daglige og beskrive mer detaljert punktene i skolereglene

Erstatningsansvar:

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagt
sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jfr. Skadeerstatningslovens §1-1.
Foreldre er erstatningsansvarlige etter
skadeerstatningslovens §1-2, for tiden inntil kr. 5000.

Det vises for øvrig til detaljert forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i
Trondheim kommune.

