
  
Vi som har våre arbeidsplasser ved Nesbyen barneskole - elever, lærere og andre tilsatte - 
ønsker å ha et trygt og trivelig sted å være i skoletida, på ekskursjoner og på skoleveien.  
 

Derfor har vi tre overordnede regler for hvordan vi vil ha det: 

1. Vi tar ansvar 

2. Vi gir omsorg 

3. Vi viser respekt 

Vi har konkretisert disse tre hovedreglene i det vi kaller en regelmatrise. Der har elever og voksne 

sammen sett på hva disse tre reglene betyr i praksis. Alle ved skolen skal kjenne til disse 

retningslinjene 

 
 

Alle må: 

• møte presis til undervisning  

• ha med nødvendig utstyr og gjøre 
hjemmearbeidet til rett tid 

• holde arbeidsro 

• ta godt vare på alt som tilhører 
skolen, både ute og inne 

• følge skolens regler for bruk av 
IKT/internett (eget skriv) 

• ta vare på sine egne verdisaker 

• bruke hjelm og nødvendig 
sikkerhetsutstyr når skolen krever det 

 
Ingen må:  

• plage eller mobbe andre 

• være borte fra skolen uten gyldig 
grunn, og ved fravær leveres skriftlig 
melding 

• forlate skolens område uten tillatelse 

• bruke godteri eller tyggegummi på 
vanlige skoledager 

• ta eller bruke noe som tilhører andre 
uten tillatelse 

• ha mobiltelefonen slått på i skoletida 
(8.15-14.00) uten tillatelse fra skolen 

• jukse ved prøver eller annet 
skolearbeid 

• kaste snøball på annet enn anviste 
plasser 

• bruke sykkel, skateboard, rulleskøyter 
e.l. på skoleplassen i skoletida 

• ha med eller bruke tobakk eller andre 
rusmidler på skolens område eller ved 
arrangementer som skolen står for 

• ha med eller bruke våpen eller andre 
farlige/ulovlige gjenstander på skolen 

  
 

Brudd på skolens regler kan føre til: 

• muntlig tilsnakk 

• samtale med kontaktlærer 

• skriftlig melding til hjemmet 

• samtale med avdelingsleder eller rektor 

• at eleven mister goder for en periode 

• at eleven må utbedre eller betale erstatning for ting som er blitt ødelagt 

Ordensreglement Nesbyen barneskole 
(med hjemmel i Opplæringsloven §§ 2-9, 2-10) 



• midlertidig beslag av gjenstander 

• egne luftepauser eller følge av voksen i friminuttene 

• bortvisning for inntil resten av skoledagen (da skal hjemmet varsles først) 

• at ved alvorlige voldsepisoder, vil skolen vurdere å melde fra til lensmannen  


