TRONDHEIM KOMMUNE
Åsveien skole og ressurssenter

ORDENSREGLEMENT FOR ÅSVEIEN SKOLE OG RESSURSSENTER
Trondheim kommune har et ordensreglement som omfatter alle grunnskoler.
Formålet med ordensreglementet er at skolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.
I tillegg utarbeider hver enkelt skole utfyllende ordensregler tilpasset skolens behov.
Skolen er vår arbeidsplass og læringsarena. For at vi skal få et godt arbeidsmiljø, må vi ta hensyn til og vise
omsorg for hverandre. Dette kan vi blant annet gjøre ved å respektere de skrevne reglene skolen har.
Ansvarsforhold og sanksjoner skal vurderes ut fra elevens forutsetninger.
Eleven sitt ansvar:
 respektere at vi er forskjellige og har ulike meninger
 være vennlig og snill mot alle
 la alle få være med i leiken, ingen skal stenges ute
 samarbeide og hjelpe andre, slik at alle lærer på en god måte
 holde stygge tanker om andre for seg selv – ingen skal baksnakkes
 ikke å krenke eller mobbe andre
 si fra til en voksen, eller grip inn selv, om du ser at noen blir krenket eller mobbet
 ta hensyn i leiken så den ikke blir farefull for andre, deg selv eller skader omgivelsene
 ta vare på skolegården, skolebygget, inventar, materiell og utstyr
 at mobiltelefon kun benyttes etter avtale med en voksen på skolen
 Følge gjeldende regler for
hvordan vi opptrer inne i skolebygget og i læringsarbeidet
elevatferd ved Åsveien skole og ressurssenter
bruk av fellesareal
deltakelse i ulike fellesaktiviteter
ekskursjoner og uteskole
utetid
bruk av IKT-utstyr
fravær /oppmøte
Elevene blir gjort kjent med kommunens ordensreglement ved skoleårets begynnelse og skolens utfyllende
ordensregler når de er aktuelle.
Saksbehandling, erstatningsansvar, sanksjoner og tiltak ved brudd på ordensreglementet står beskrevet i
«Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag».
Sanksjoner og tiltak som kan være mest aktuelle å ta i bruk ved brudd på ordensreglene er:
 muntlig irettesettelse
 skriftlig /muntlig melding til foresatte
 sitte inne i friminutt under tilsyn
 tap av privilegier/utestengelse fra spesielle arrangementer, aktiviteter og verv
 erstatning av ødelagt utstyr
 pålegg om oppgaver som gjenytelse for å rette opp påført skade
 plassering i annen gruppe /klasse/eget rom i en kortere periode under tilsyn
 inndragelse av mobil, leker og utstyr som ikke skal medbringes på skolen og SFO
 møte opp før skolestart eller sitte igjen etter skoleslutt
Gjeldende regler vil til en hver tid ligge på skolens nettside. Foresatte ved skolen plikter å sette seg inn i disse og
bekrefter i meldeboka at dette er gjort.
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