Ordensreglement Lade skole - vedtatt i Brukerråd 15. januar 2018
Målet med ordensreglene er at skolen skal være et trygt sted for alle
- og der vi forstår at vår oppførsel påvirker andre
Generell oppførsel
Vi viser respekt for hverandre.
Det betyr:
- at du har ansvar for at skolemiljøet er godt
- at du møter presis til timene
- at du inkluderer medelever
- at du sier nei til mobbing og utestenging på skolen og på skoleveien
- at du ikke plager andre - verken fysisk, psykisk, verbalt eller på sosiale medier
- at du holder orden i tingene dine og hjelper til med å holde det pent og ryddig
- at du gir dine medelever arbeidsro
- at du hilser på klassekamerater og voksne
- at du framsnakker dine medelever
- at du ikke banner, sier stygge ord eller bruker nedsettende kommentarer om andre
Skolens område
Vi som går på 1.-7.trinn holder oss på skolens område i skoletida, med mindre det er gjort
avtale med en voksen på skolen. Når vi går på 8.-10.trinn kan vi forlate området i
langfriminuttet.
Sykling
Foreldrene bestemmer hvordan deres barn tar seg til og fra skolen.
Skolen gir råd i samsvar med Trygg Trafikk om at barn bør være 10-12 år gamle før de sykler
alene i blandet trafikk.
På skolegården går vi med sykkelen og parkerer den på det stedet som er bestemt for
sykkel-parkering.
Alle bruker hjelm når vi sykler.
Disse reglene gjelder også for bruk av sparkesykkel, rullebrett, rullesko og rulleskøyter.
Skolens uteleker har unntak fra dette påbudet på skolens område og under tilsyn.

Fusk og forsøk på fusk
Fusk ved prøver og eksamen er hjemlet i forskrift §4 –57.” Eksamensprøva, kompetanseprøva kan annullerast dersom kandidaten har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen eller
prøva”.
Rusmidler
Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, selge, kjøpe eller være i besittelse av tobakk
(snus/skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler.
Funn beslaglegges og foreldre blir varslet. Alle saker som gjelder narkotika blir politianmeldt.
Annet
1. Mobiltelefon skal være avslått i skoletida, men kan brukes etter avtale med en voksen.
2. Godterier på skolen er kun tillatt ved spesielle anledninger og etter avtale med lærer.
3. Vi tar vare på skolen, utstyr og læremidler. Ødelagte/tapte lærebøker må erstattes.

Ved bevisst skade eller skadeverk kan eleven bli erstatningsansvarlig, jf. Skadeerstatningslovens §1-1.
Foreldre er erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr. 5000.
Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr.
Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers/ansattes eiendeler.
4. Penger og verdisaker tas kun med på eget ansvar.
5. Yttertøy henges i garderoben, eller på knagger på gangen. Vi kler oss ift temperatur og aktivitet.
Gjenglemt tøy legges på anvist plass og leveres til Fretex hvert år i desember og juni.
6. Vi følger reglene som gjelder for fotballbanen, indre gård, for aking og for snøballkasting.
-------------------------------Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende tiltak:
1. Muntlig irettesettelse
2. Muntlig melding til foreldre/foresatte
3. Skriftlig melding til foreldre/foresatte
4. Atferdskarakter settes direkte ned ved alvorlige brudd på ordensreglement
5. Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan
bli inndratt. Slike gjenstander kan leveres tilbake til foreldre/foresatte
6. Ulovlige gjenstander overleveres politiet
7. Ulovlige rusmidler overleveres politiet
8. Pålegg om å utføre arbeidsoppgaver for å rette opp skade de har påført skolens
eiendom eller eiendeler
9. Bortvisning av enkeltelever
10. Individuell oppfølging etter avtale gjennom skoledagen
Skolens ordensreglement er en utfylling av kommunens felles ordensreglement for skolene i Trondheim
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117733586/Ordensreglement-i-Trondheim-Kommune .

NB Ordensreglementet skal forevises og skrives under av foreldre/foresatte ved skolestart hvert år.

