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Til §5 Regler for oppførsel 

 Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder 

 Følge avtaler som inngås med elevrådet gjennom skolens miljøprosjekt "Trygge 

rammer" 

 Holde mobiltelefoner avslått i undervisningstiden 

 Bruke elektroniske hjelpemidler slik lærer anviser 

 Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres: 

 Å mobbe, krenke eller opptre i strid med skolens miljøprosjekt "Trygge rammer" 

 Å ta med farlige gjenstander på skolen 

 Å bruke rullebrett og liknende inne 

 Å stjele på skolen 

 

Til §6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel 

 Dersom en elev har søkt permisjon, fått avslag og i etterkant meldt seg syk i 

samme tidsrom uten at det foreligger legeattest, vil fraværet bli ansett som 

ulovlig. Fraværet vil da bli vurdert som en grov enkelthendelse og kan få 

konsekvenser for elevens oppførselskarakter 

 Samme regel gjelder/kan gjøres gjeldende dersom det oppdages at elever har 

"tatt fri" uten å søke permisjon 

 Lærer kan oppbevare elevers elektroniske hjelpemidler i undervisningstimen 

dersom de brukes på annen måte enn det lærer har tillatt. 

 Tiltak som iverksettes overfor en elev som følge av arbeidet med opplæringsloven 

kap.9a; elevenes arbeidsmiljø, betegnes også som en sanksjon. "Elev" er den som 

har utført uakseptabel handling: 

 Elev må møte opp før skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av 

medelev på skolevei 

 Elev må være igjen etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av 

medelev på skolevei 

 Elev kan kun oppholde seg på anvist område på skolen: Ute/inne 

 Elev kan bli fotfulgt for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev 

 Elev kan bli undervist utenfor klassen, eventuelt også utenfor skolen for å 

forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei 

 Ved tyveri på skolen har ledelsen anledning til å be elever eller klasser om å åpne 

skap, eventuelt klippe lås. 

 Skolen har anledning til å holde igjen elever/be elever møte før skoletid for å rette 

opp skader de er ansvarlige for.  

 Gjenstander som skolen anser som farlige, vil bli konfiskert. De blir enten levert 

politiet eller utlevert til foresatte.  

 

Til §8 Erstatningsansvar 

 Tapte skolebøker må erstattes 

 

KLASSEREGLER PÅ BRANNFJELL SKOLE 

 Alle møter presis til timene med nødvendig utstyr og bøker. 

 Alle må ha orden i skolesakene og på pulten sin. Bøkene skal oppbevares i 

bokskapene. 

 Elevene står ved pulten og hilser når de møter læreren første gang den dagen. 

 Alle viser respekt for hverandre. Det skal være ro i timene. 

 Lue/caps er ikke tillatt i timene. 

 Det er ikke tillatt å bruke MP3-spillere, mobiltelefon og lignende i timene. 

 Vi spiser ikke mat eller godteri i timene (vann er tillatt). 

 Ved skoledagens slutt hjelper alle til med å rydde klasserommet. 
 


